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„Jeg er endnu i Ungdoms Vaar,

„men venneløs jeg her niaa klage,

„fni mine spa-de Barndomsaar

„en grum Tyran udgør nn'n Plage.

„Amor, de unge Hjærters Ven,

„frels mig og mine Kvaler end!"

dupuy's „ungdom og galskab"





I

xJer var noget i Gære.

Der hviskedes og tiskedes ude paa de lange

tæppebelagte Gange, det ringlede og klirrede i

Salenes mægtige Krystallysekroner, hver Gang

en Dør blev slaaet haardt i; — og hvor der dog

var lydt her i det store Schvveriner-Residensslot!

Ind gennem alle Gemakker lod Ekko at' hojrostet

Tale og Graad fra Hertugindens Kabinet.

Hertug Friedrich Franz var rasende, hvad

der nu slet ikke var noget nyt; men nyt og hid-

til uset var det, at den ellers saa blide, stil-

færdige og forkuede Hertuginde Louise for én

Gangs Skyld slog et stort Slag for Hotfets Moral

og gode Sæder; og det ganske Slotspersonale

regretterede hende, for hun maatte i Sandhed be-

finde sig i en meget penibel og ubehagelig cas,

naar hun omsider greb til det yderste. Hun,

der ellers var den passiveste af alle, blev paa én

Gang aktiv indtil det utrolige, mange Maaneders

tunge Græmmelse og Forkuelse fik Mæle; hun
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(ler I lialvr Aiir kiiaji iiinlr livi.^^k«*, iik iiii i-t

ulicgrilxligl M«hI III liojroMtct Tul««, ju Skrig.

Og <l«'l ln'lr Huj" |»i»j«Ml»' i KoHa-nb-lsi« Hovnlcl

uiuler ilellf ailtr (liin-hlaiirliliskc Tonlciivcjr.

Sagen var nemlig den, at lierhigiiulen og

Prinsesse Cliarlotle FVitlerique, der nu i Sommer-

niaanedenu! residerede nede pua Ludwighlust,

jdiidselig var iiidtriirne til Scliwerin, uvenlede -

uanede. Hertuginden liavd«-, lutrs dr* »loule. Iii)rl

en Fugl synge.

Og hvad var ikke sket!

Hs. Durchlauchtiglied var bleven greben |»aa

fersk Gerning, just som han i I^o og Mag var i

Færd med al inslallerc sin nyanskaffede Maitresse

paa Slottet; en stor, y|»|»ig, blond og blauojet

Madcmoiselle, der ankom baade med Kister og

Kasser og stojede (»p med en Latter, lys og ska^r.

der fik den {erværdige Residens til at ryste af

Harme.

Hun laa just paa Knagene derinde i det hvide

Spejlgemak og pakkede ud midt paa Gulvet.

Gronne Ridedragler med store Guldknapper, Slor

og Kniplinger, Silkefriserkaaber foruden Mængder

af Porcelæner, Sminkekrukker og Pudderkvaster

kom for Dagens Lys; hvor straalede ikke alle

disse ••ratiose Toiletsaijer, naar hun holdt dem

op i Sollyset og lod dem flimre og funkle I

Pludselig stod Hertuginden i Doren. —
Madcmoiselle rejste sig op og forsvandt,

hurtig havde hun sat sig au fait med Situationen,

det eneste hun reddede i Flugten var en lille

silkehvid Skødehund, der snerrede og gøede som

besat.

Der gik igennem det ganske Slot en Storm
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af Latter: det var maj^elos anmsaiit, al en af

Hertugens mange Forlibelser saaledes fik Løbepas

paa en brat Maade; og helt ned til Staldene for-

plantede Munterheden sig.

Efter en halv Times stormende Opgør mellem

det hertugelige Par, rev Friedrich Franz Kabi-

nettets Dør op med et Brag og spankulerede, stiv

og strunk, ind gennem Salen, bandende frygteligt,

smækkende den ene Fløjdør op efter den anden,

efterfulgt i ærbødig Afstand af Kammerherre v.

Schmettau, der med affable Hænder samlede

Stole og Taburetter op paa Durchlauchtighedcns

Vej. -
Der var én, der havde staaet ude paa Gangen

og lyttet; det var Prinsesse Charlotte. Denne

nittenaarige „Durchlaucht" havde utrolig Morskab

og Belæring af at lytte, og hun besad en virkelig

genialisk Evne til at opfange alt ved et Nøglehul,

lige fra den umærkeligste Piano til den stærkeste

Forte; hvor megen Livserfaring og hvor meget

pikant og interessant havde hun ikke allerede

tidligere hørt ved dette meget store Nøglehul i

Fløjdøren til Mamas blaa Kabinet; men, hvad

hun denne Gang fik at høre, det overgik dog en-

hver Beskrivelse.

Hun havde staaet dér saa stille som en Mus,

lige paa Springet til at fare af Sted, hver Gang

Faderens sporeklingende Rytterstøvler nærmede

sig Døren. Den mindste Lyd nede paa Trappen

fik hende til at fare sammen, og ofte listede hun

af for saa atter at nærme sig med lydløse Fjed.

Hun havde hørt Moderens Jeremiader og ret

maliciøske Bebrejdelser og Faderens lynende Eder

og brutale Udraab; og hendes store brune Øjne



rRn^sfcssr-: cuAULorTF

hirv «-iiiiiiii .slorrr m^ <*ii(1iiii iiiiT«' lysiiulr af

liifhT Sjwi'iKliii^ of^ Nys^^<'rrijrlM<l.

Siui |ilii(l.s(;li^ lod Kaiiiiiirrjdiiirrii <ilirrl.sclmKT*H

lorrr llosU« iumIo i ilrn iiikU'Ii KihI«* uf (jiiii^fn,

opj l'rin.sr.s.sjMi iiiaallf tlf'sværrft relircrn; hun hi^ilc

Ha>n(](>rnr om paa Ky^gt'ii, sluk Næ.scn lige i

Vojrel og hogyndto ut siiiaanynno Hini kom i

'l'afjkfT <un, si liiiri liavdo la<l«'t Oi\ af (In'hllloir.s

liogor „La unit. ol I«; iiioiiiriit" ligg<' frnniiH' f»|»|»«

jma Divaii.spejlcl.s Konsol. Tank om nogon iiii

liavde fniulet don! Hiiii slyrtcdo derop. Nrj!

Gudskelov! den laa der endnu; Inin gik ind i sit

Værelse og stak Bogen ondiyggelig ind under

Kanap«''en. Housseau's Confessions laa der allerede,

Paa Ludwigslust liavde „Dunhiaurlit'* (^liar-

loltc sine Yndlingsboger skjulte i Klaveeinet, de

Boger bragte hende virkeligen mange uskyblige

og forædlende Nydelser. Crébillon var en Mand

af Hoved og Indsigt, det maatte siges med Kli«l.

hans Skrifter besad en egen Munterhed og Sim-

plicitet.

Prinsessen lukkede et Vindue op og satte

sig i den brede Karm.

Dér nede laa Parken i Sommerens S(dbrand.

Gartneren havde lige vandet de høje Buxbom-

hække, saa at Luften drev med hele Skyer af

disse Buskes Medicinaande.

Hun begyndte at synge, men Sangen gik

istaa; pludselig folte hun sig overfalden af en stor

Modloshed og Sørgmodighed, Munterhed«'n var

med ét som blæst bort, og det var med Nød og

Na^ppe, at Taarerne blev holdt tilbage. Hvor

Solen var irriterende, og hvor her dog var tryk-

kende kvalmt. Middagssolen stod ogsaa lige nu
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paa, og Væggenes blegede Hantelissetapeter lug-

tede af hengemt Støv: Det var nu ogsaa saa

trist med Papa, at han slet ikke forstod sig paa

den finere Levemaade, og Bebrejdelser tog han

sig jo aldrig til Efterlevelse; men Mama havde

ogsaa Uret i bestandig at være saa stille og

hypokondrisk — og tilbringe Livet i en saa ked-

som og umorsom Slum, uden Spor af lidt Varia-

tion i den daglige rommeronnne. Hvilken UtiU

værelse det dog i Grunden var; ovre i Strelitz

gik det dog anderledes morsomt til, dér dansede

Prinsesserne saamænd Kehraus og det hver evig

eneste Ugedag, og det var virkelig et overmaade

kønt Hof. Her derimod fik man Reprimander,

saa snart man blot forsøgte en lille Valts. Mama
yndede at leve ganske eremitisk med en kedsom

Simioni en Gang imellem til Adspredelse.

Charlotte maatte gn-cde nu, det var dog alt-

for sørgeligt.

Længe sad hun her midt i Solen og fældede

bitre Taarer over den forskrækkelige Alfaire i

Dag; saa rejste hun sig og gik, hvad i al Verden

kunde det vel nytte, at hun sad her oppe og

græmmede sig. I en Fart gik det atter ned

igennem de endeløse Corridorer, helt ned til den

store monumentale Trappeafsats, dér stod hun et

Øjeblik og lyttede.

Nej, der var ingen.

Slottet var som uddødt.

Hvor her var lyst og lystigt her. Solen

spillede i Farver og Forgyldning. Loftets smaa,

hvide Slukengle blæste i Trompeter, og Laurbær-

træer i Ballier kastede blaa Skygger ned over

Trappens hvide Trin.



pjii.s'srssi-: ( iia hi. (uti

Hun j^ik nnl 1 VrMlihiil«'ii; iiul«* i Forværelsi-t

var »lor nogen, jIit livisktMln og lo. I)»'t var

Tjcnt'r.skahol, i\vr \m\t\v. samlet sig til vi\ I)iH4-iiS'

sion om n«'giv«*nli<Ml«Tn«;. Henne i den <lyJ>o

Vindusnicln', der vnr lieklædt med hoIland>^k Fa-

janre, lilaa Vejrmoller paa hvid (iniiid, stod

Lakejerne og Kammerjiigeme i en tivg^tdig for-

trolig Klynge og e(»nfererede. Imjst interesserede

Her inde var køligt og hulvmørkt, lige udenfor

Vinduet stod tætiovede, hoje Elme og skyggede,

en enkelt Solstraale faMt nu og da ind, den

legede hen over Gulvet og hoppede, hver Gang

Hladene derude bevægede sig.

Kammerpige Lisette Janszen havde Ordet.

„Det siger jeg, jeg maintenerer det. hini er

nu ikke hans Livs Forskonnerinde. hun hefatter

sig med alle disse Intriganter — og maa jeg

.spørge, hvordan kladder det en Hertuginde: han

derimod, det maa jeg sige — — ."

Døren gik derhenne; det var Prinsessen.

Hun lagde Fingeren paa Munden og lod dem

ved en livlig Mimik forstaa, at de ikke skulde

lade sig forstyrre; saa balancerede hun koket hen

over det bonede Egetræsgulv, lige over imod

Klyngen. Smilende stillede hun sig henne ved

Vinduet og begyndte at fortælle i en ustanselig

Fart alt det morsomme, hun havde bort om den

tykke Mademoisolle, der blev jaget ud. Hun lo

og hun fortalte, lavmælt og med frembojet Hoved.

Noget af Beretningen lavede hun selv, og det lo

bun allermest over; hele hendes lille yppige Figur,

der saa noget synderlig ud i den hvide Kjole

med den meget bojt oppe siddende Taille, dirrede

af Latter, og de stivede Vingekraver paa Ærmerne
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gyngede frem og tilbage. I Talens Hede havde

hun kastet sit grønne, frynsede Langshawl hen

paa en Stol; nu først kunde hun rigtig gestikulere;

Tjenerskabet morede sig usigeligt over alt det

morsomme, de fik at høre. „Durchlaucht" Char-

lotte Friderique var mageløs interessant, og hun

fremstillede nu al Ting paa saadan en delicat

Maner, der gjorde hendes Forstand og hendes

Hjærte lige stor Ære", Kammerpigerne var aldeles

borte i henrykt Beundring, Jomfru Janszen krøb

sammen i smaa Lattergys, og de hvidstrømpede

Lakejer drejede sig rundt paa Hælene i overvættes

Lyksalighed.

Prinsessen var lige ved at fremstille Made-

moiselles Flugt. Hun samlede den hvide Kjole

sammen om sig, saa at den strammede stærkt

over Hofterne. Bandelerskoenes røde Krydsbaand

kom til Syne højt oppe paa Benet, og med meget

talende Gestus illustrerede hun det komiske Optrin.

Pludselig stod hun stille og lyttede.

Hertugens Stemme lød i Vestibulen.

I et Nu var hele Skaren splittet, nogle ud

af én Dør, andre ud af en anden. Prinsessen var

i en Fart helt nede i den overdækkede Gang,

der førte til de hertugelige Stalde; dér arriverede

hun hæsblæsende og stakaandet.

„Durchlaucht" Charlotte ønskede en Ridetur.

Vejret egnede sig ypperligt til en Tur ud til

Rabensteinfeld — eller hen til Zippendorf.

Den store graa Isabella blev trukken frem,

og den hvide Damesadd(!l lagt paa. Mens dette

stod paa, kunde hun ikke lade være med at re-

petere den morsomme Historie, og her nede i

den lange solhvide Stald, hvor Hestene stampede



op; priislod«' fornn df binnkf Krybher, j^ento^ den

snnimc ininiisk«' Forestilling' sig, til iionJ^-li^ Jii1m;1

for <l«' lit>j«', Mollinnultr Stuldkaric, der lo ^nn

drl riin^MMlr indo i de lividc Hvælvinger.

Da <M korn til Stykket vilde „Durclduuelit''

ikke ridr, Imii liavde taht Lysten, og hou gik liun.

Da Eflersommereii var begyndt, rejste Prin-

sesse Cliarlotte ned til Gollia for at atlægge et

Hesog bos Moderens Slægt; Bestemmelsen var,

at hun forst ud paa Foraaret skulde tage bjem

igen til Scbwerin. Inden Afrejsen kom der Breve

fra Kongefamilien i Kjobeidiavn, der mtddte, at

den unge Prins Cbristian Frederik paa sin Kejse

til Tyskland na\ste Aar agtede at opbolde sig en

Tid ved sin kære Morbroders Hof i det meeklen-

burgske.

Saa gik da endelig den Vinter, den strenge

og baarde mellem Aarene atten bundred og tre

og fire.

En saa klingrende Frost var ikke oplevet i

lange Tider, ikke siden balvQerdsernes Dage; tbi

der var ikke det Sund og ikke det Vand, som

ikke var tillagt, og al Overfart med Smakkerne

maatte allerede indstilles tidlig paa Vinteren, da

Drivis i store Mængder pressedes ned imod

Østersoen.

I Kjobenbavn bavde det været en rigtig for-

nøjelig Tid; utallige var de Kaner, der med
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ringlende Klokker og knaldende Piskesmæld siisle

ud igennem Øster- og Vesterport hele den ud-

slagne Dag, og ude omkring Søerne samledes det

muntre Kjøbenhavn Søndag Eftermiddag før Porte-

nes Lukning; der var et Mylder af Mennesker, en

Latter og Summen, Musiken spillede op, og Beg-

kransene lyste hen over den hvide Sne. Megen

Selskabelighed var der desuden i Staden; ikke en

Dag gik der uden at der nu enten var Maskerade

eller „Bal paré en Domino" hos Rau og i Dreyers

Klub, og Torsdag og Lørdag Aften kørte et helt

Vogntog med blinkende Lygter hen foran Hof-

theatrets Indgang i Løngangene, som oftest holdt

den sidste Kareth helt nede ved Marmorbroen.

Vogntrin for Vogntrin blev slaaet ned, og i

Lygternes gule Lys kom brogede Silkedragter og

sorte Silkemasker til Syne. Vogndøren smækkes

i, Domestikken svinger sig op paa Bukken. —
„Næste Vogn!" —

Den fine Verden samledes baade i Harmonien

og det musikalske Akademi. Her drøftedes baade

Monitcuren og den Hamborger Post, der iøvrigt

indtraf meget sjældent, da Posten snart laa inde-

sneet i Korsør snart i Roskilde og det ofte en

hel Uge. Etatsraad Bruns aandrige Frue holdt

hver Onsdag aabent Hus i sit Palais henne i

Norgesgade. Her saaes de sidste franske Moder,

de nyeste Fagoner paa Langshawls, — nu brugte

man Shawls med Agern og Guirlander; det tog

sig meget nydeligt ud, Moden skrev sig nok fra

den smukke Pauline Ronaparte. Her hos Brun's

præluderede Weyse med saa megen Følelse, at

Tilhorerne næppe formaaede at skjule de Be-

vægelsens Taarer, der randt ned ad Kinderne;



o^ her viir det, id ilm siiiiikkc o^ ^nilioHi* l<ia.

(iralirriH's V'iniliii^. hraj^ti* Hcnrykkcl.s«*ii til sit

iloj(lr|)iiiikt iiaar liiin ydcdr siiir iiiimiskc l'ni-

sliilioiuT. Daiiirrne, der »ade dor i en slor Halv-

kres inde i Iljoriwsaicns Halv.skiimrin^. glr>rntfr

licit al hmm; deres sniaa Elfeiihensviflcr, o^ med

lialvlaaliiie Munde o^ .stroiilmd«; Øjne Tuli^le de

den .svM'vriid«' Uaiis lieuiH' ved Marmnrkaiiiiiien.

Iivor to niegrl lioje Armstager udspredte «'t i)legt.

iiiyslisk Ska'r. Var saa Dansen forhi. og alle de

sniaa, lividliandskede Hænder i ivrig klappende

Bevivgclse, kunde det godt hænde, at en elh-r

anden sen Vandrer ude j»aa (jladen stod stille og

stirrede forundret op imod Faradens oplyste Vin-

duer, hvor svære rode Silkegardiner var trukne

halvt for, saa at kun en stor Kandelahre, en

funklende Prismelysekrone gav Beskueren denide

et Begreb om Husets Rigdom.

Ved Hoffet havde der været meget stille

;

Kronprinsesse Maria liavde været forkolet, des-

uden liavde der været en lille Hofsorg for en

Prins af Savoyen. men det var iovrigt forbavsende,

saa hurtig som den Sorg fortog sig, thi hen

imod Vinterens Slutning gik det hyppig piia

baade med Apartementer og buntcrad Tafler

helt op paa hundrede Couverts, hvor Damerne

sadc ved Taflet efter Numraertrækning. og hvor

et stort Korps Hoboister i gammel rig Costume

diverterede de hojeste Herskaber. Kanefarter

hørte til den daglige Adspredelse; som oftest gik

Turen ud til Toldboden, hvorfra Folk i store

10
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sorte Stimer valfartede udover Isen til trekroner.

I lange tætte Rækker stod man saa og bukkede

og nejede for Kongefamilien, og vanskeligt var

det at holde Balancen paa den spejlblanke Flade.

Den lattermilde Hertuginde af Augustenborg,

Louise Augusta, maatte skjule sin overstadige

Lystighed bag en mægtig hvid Muffe, og den al-

vorlige Kronprins gjorde de største Anstrengelser

for at bevare sit anstandsfulde Ydre. Den lille

sindssyge Konge sad smilende og nikkende til

højre og venstre, med Øjne saa underlig triste

og udslukte; Piskeparykken vippede og gyngede

frem og tilbage, og hele Personen forsvandt

næsten helt i det Bjærg af Pelsværk og Tæpper,

der var stoppet ned omkring ham. Prins Chri-

stian, hans to Søstre, Prinsen af Wiirtemberg og

Hertugen af Augustenborg sad sammen i én

Kane, Prinsen af Glocester kørte med Grev Bern-

storff', Grev Scheel og Major Holstein; der var

vel en tyve Kaner i den kongelige Suite og den

afsluttedes med to Slæder, hvori Rid- og Fod-

gardens Hoboister sad. Hvor det gik! I rasende

Fart, saa det skurede ind i den sorteblaa Is.

Hofdamernes lange hvide Slør flagrede i Vinden,

og de store Tæpper blafrede ind imod Kanernes

rode Lakering. Bjtelderne raslede og et helt Tog

af Kjøbenhavnere hujede i vildt Kapløb bag efter

Kortegen, der bugtede sig som en lang Slange

ud imod Vibenshus' rimpudrede Træer. I en

stor Bue glider Kanerne ud forbi Falkenergaarden,

saa Sneen fyger op til Siderne i en fin Sky, og

hjemad gaar det saa gennem Frederiksberg, ind

ad Vesterport og tilbage gennem Byen til Amalien-

borg.

11
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Som Hiigt, FiyMtigli«*«] var dor ii«>k af; iimmi

livnr man ilog ullig<;vt'l hi'iigles efU-r F'oraarel!

Saa kom Vmin-ii da, og det ciiddu pludselig,

saa uveiil(;l tidlig, saa miiiilcr, med Flokke af

Stære søndenfra og groniie Skud oppe paa Volden,

Ude |»aa FredcrikslKT'^. i den krjngelige Hang«*

og i Sondermarkblunden lagde et grønt Ska*r sig

over de brune Grene; og saa mange hvide og

Maanende Blomster, der fik Hastværk med al

komme frem nede i de side Enge omkring Alléen!

Dagene gik lyse frem, den ene skærere og lysere

end den anden, og hver og en havde sin sær-

egne Gave med, hvad enten det nu var en kuld-

skær Aurikelblomst eller en bristende Knop; og

i en lun og stjærnehvid Nat ndlede Anemonerne

Blomstertæppet ud — Kjøbenhavneme begyndte

saa smaat med at gaa Morgenture paa V<ilden,

og der var mangen en god Borgermand, der stod

stille nede ved Vesterport og kiggede fornøjet ud

over Frederiksberg til, hvor Bakkerne stod i

Vaarskrud. Tænk, snart at komme rigtig ud i

det grønne! Hoffet var jo allerede flyttet derud.

Der ymtedes noget om, at Arveprinsens unge

Son, Prins Christian Frederik, skulde paa Uden-

landsrejse i Aar.

Monstro en Frierfærd?

Snart gik det som en Summen gennem den

ganske By, „Naar skal Prinsen rejse? Hvor skal

han hen?" Ja, Damerne gik endnu videre i deres

Spørgsmaal: „Hvem mon der bliver den udkaarne?**

Alle Europas giftefærdige Prinsesser blev trukne

frem, og der diskuteredes pro et contra, man

12
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undte tlen simikke atteiuuiiige Prius den aller-

charmanteste Fyrstinde.

Men hvor fandtes hun vel?

Paa tyske Prinsesser var der Overflod. Der

var nu tor Eksempel baade Adelgunde og Ba-

thildis af Sachsen. Men, Fru Brun havde set

dem hægge i Genf, den ene var mager, den anden

grim. saa opgav man dem. Saa var der de øster-

rigske Erkehertuginder, dér var nu Kejserens

Datter, Marie Louise hed hun vist, desværre stod

hun noget for højt, og desuden var hun jo et

rent Barn, kun tretten Aar; det samme var

ogsaa Prinsen af Wallis Datter, Charlotte, hun

var kun syv Aar, det var kedsonnneligt, for

det maatte ellers siges at være et glimrende

Parti. Ja, saa var der jo Bayern, — Marie Leo-

poldine — men hvorfor egentlig absolut tysk?

For den Sags Skyld var der jo, naar alt kom

til alt Familie i Meeklenborg-Schwerin. Og en

Prinsesse fandt man at der var dér. Hvad i al

Verden var det for en Prinsesse! Charlotte

P'riderique hed hun. født sytten hundred og

fire og firs, altsaa to Aar ældre end Prinsen, det

var ikke heldigt, desuden var det heller ikke

raadeligt at gifte sig med en saa nærbeslægtet,

mente man. Kort og godt, unuiligt!

Der var fantastiske Hoveder, der snuste op

i Bonapartes Familie, men der var jo optaget,

thi Caroline var jo allerede bortgift i Forfjor, og

Pauline stod i Begreb med at ægte Fyrst Borg-

bese. Spanien og Portugal laa for langt borte,

og Rusland var vist for ærgærrigt at tjenke jiaa,

saa gik man da igen paa Jagt i Tyskland.

*
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Nii rr (Icl Slon- lHii««lii^, og ini )i«-ti |>ait

AllriH'ii, \v\ sagtnis Klokken .srks »t del at H.s.

IIojIumI I*rin.s Clirislian.s Udenlandsrejse skal gjui

for sig.

Hel«' Kjohenhavn er paa Vidden. — En

Slimen <»g en Myldn-ii, som en langsom rin-

dende Flod.

KasUmietræerne staar med bristende niomster-

kolber, og Solen bryder heil ind i all tiel UelU«

grønne, der skælver i Vaarvinden; men nede i

Kirsebærgangen ligger Jorden hel hvid af ned-

faldende Blomsterblade.

En Hilsen og Nejen til liojre og venslre; der

er Bekendle som Iræffes. og de raaber over lil

hinanden og de ler over hele Ansigtet. La-ngere

henne er der en ung Dame, der hænger fast med

sin Shawlsfrynse, Mængden stanses, og Strommen

maa vige uden om i to store Bølger, der snart

efler igen flyder sammen. Alle snakker i Munden

paa hverandre; dér er én, der tfiler indigneret

om Guldhornene, og Heidenreich's halsløse Ger-

ning; en anden anpriser i høje Toner den nye

Chocolade-, Senneps- og Gurgemeje-Fabrik ude

ved Blaagaard; Ejeren skal nok være en nyttig,

virksom og patriotisk Mand; en Dame af Stand,

med Spencer og Solhat, taler om det store Bal

en masque hos Kongen i Gaar, Damens Fætter

var der, han var hvid Ridder, og havde hvide

Silkepantalons paa, med Melkeflors Draperi; det

vai superbt.

Over hele Menneskemængden en Himmel saa

blaa, saa helt uden Lyde, og alle Stadens Klokker

kimer, Lydbølger stryger ned, forsvinder og kommer

14
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igen mod f'orvlrrodc 13riulstykkor af Sangværkernes

Melodier. Vor Frues Klokker runger og toner, over-

døvende alle andre, og Solen ligger helt oppe

paa det mægtige Spir og faar de tre gyldne Kroner

til at funkle mod den blaa Himmel.

Der er mange værdige Borgere paa Volden i

Dag, med alvorlige Miner fordyber de sig i de

politiske Mysterier, og Bonapartes Politik er Gen-

stand for dybsindige Debatter, det svirrer ligefrem i

Luften med Navne som Berthier, Lucien, Joseph

og Fouché, den rænkefulde Ex- Politiminister.

Damerne kommer ogsaa i Talens Løb til at om-

tale Josephine, Modernes skonne, slanke Dronning,

der efter sigende udfolder en saa fabelagtig Luxus

i sine silkeblaa Saloner i Tuilerierne. Der er

unge Herrer, der lapser sig med Monocle, stort

Kalvekryds og guleNankingspermissioner; med stor

Overlegenhed diskuterer de Theatrets sidste Ny-

hed; man finder enstemmigt, at Hr. Frydendahl

spillede perfekt i Aftes i den sidste sceniske

Succes „De to Officerer eller Ægteskabsforliget",

og at Md. Dahlén var mageløs; saa er der andre

der recenserer Høgh-Guldberg's nylig udkomne

Digtsamling, der er dejlige Stykker deri. fulde af

Ild og Raskhed, særlig det Stykke, der hedder

„Carl ved Lauras Grav, Aaret efter hendes Døds-

dag", er ganske nydeligt, rigtig en dejlig Idyl

med Sentiment, der røber Forfatterens elskværdige

Blidsind. To unge Damer i blegrødt taler svær-

mende om Todes nye originale Roman „Kjerlig-

heds Nytte eller to Dages Tildragelser", og i

Forbigaaende trækker de paa Smilebaandet ad

nogle Kommiser fra oststindisk Handelsselskabs

Kontorer ude paa Christianshavn. De ser nu og-
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saa n<i^«*l lojnli^r iid som di- ;;aar <I«''r i Ha-kk*'

iiumI vafi<lk<riiiiii<*(ir I iaiirkainiiic o^ ro<ln llaaiiil

l«'«l. iin^lc i llvcrgariiskjolr iihmI SMlvkiia|>|MT,

aiidro iiH'd lysrlilaa .lydrslrimijKT oj^ Solv.s|>a'ii(l<T

paa Skooiir, og »au siiakkrr de sna littjl om Ham-

iMirgs Hors, om Veksolcciiir«, S(>ccic.s« og huiico-

sedler. —
Dér gaar Kruse, og «1< r lnime I'ram.

Det er Hr. og Fru l{ald>ek, der sbiar »lille

derovre og Uder med den smukke Hofdame,

Baronesse Selhy. Dm lioje Dame, der. snakker

saa livligt og kigg«'r paa Piihlikiirn gennem sine

slorc pletlerede Stanghriller er .Ifr. Astrup. Tni-

gediens Prinuulonna; den morke Herre, hun liiler

med, er Kjøljenhavnernes forgudede Kapelme^sler

lir. Dupuy. De store, sorte Øjne straale. og

den mørke Silkedragt staar fornemt imod Krave-

tojets knisede og broderede Piber. Der er noget

vist sirligt og pynteligt over ham. Frisuren er

„å la Titus", det ser meget pittoresquc ud. men

han smiler lidt for meget, sodligt og konven-

tionelt. Jfr. Astrup ser meget oprømt ud, der

er nu heller ikke nogen, der som Kapelmesteren

véd, paa en egen lunefuld Maner, galant at under-

holde med smaa Intriger og Anekdoter nede fra

Komediehuset, just nu fortæller han den kostelige

Historie om Jfr. Birouste og Hr. Foersom. —

Den Dame, Dupuy hilser saa ærbødigt paa. er

Etatsraadinde Brun, der lige nu er kommen hjem

fra en længere Rejse. Hun sejler af Sted, iført

en ma^gtig Kniplingspelerine. og hvor hun raaber,

saa døv som hun er, for at Ida og Bonstetten

skal forstaa, at Ekvipagen har holdt længe nok

nedenfor Volden. Hun vækker ikke ringe Op-
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mærksomlied, der gaar som et Brus gennem

Skaren, tier bliver en Hvisken, en Kiggen, og

alle Halse drejes som med et Ryk for at beskue

denne Toiletpragt. Opmærksomheden afledes

næsten fra Md. Schall, Ballettens fejrede Solo-

danserinde, hun er meget lang og mager og ser

besynderlig ud i den dybtudskaarne Fløjelskjole.

Nede paa Voldstrækningen udfor Rosenborg,

hvor der var mindre Trængsel, kom to Herrer

langsomt gaaende ad Vesterport til. Den ene,

en gammel gnaven Mandsling i en graa Klædes

Sjenille, brnngul Vest og brune Pantalons, den

anden ganske ung og noget af en Modeherre;

han var ualmindelig mørkladen, med det sorte

Haar i en Krølle ned over Panden, rank var

Holdningen og ungdommelig selvtilfreds hans

Gang. Den hvide Picqué's Vest flatterede Drag-

tens mørke Stof, der sluttede tæt og stramt, og

de snævre Benklæder var omhyggeligt stoppet

indenfor de ungarske Støvler, der straalede med

blanke lakerede Kraver. Den gamle gestikulerede

ivrigt med sin Bambusstok.

„J — a! det har han saamænd Ret i, min unge

Herre, chevaleresk det er Prins Christian, det er

da til Uryggelighed stadfæstet, ja min Tro er

han saa, ogsaa galant, men gifte sig, n — ej, det

er kuns Daarlighed med det; skal jeg endelig

sige Dem min Mening om Fiiientimre, saadan i

al Almindelighed, min Gode, hvad Pokker er det

nu De hedder?"

„Oehlenschlager!"

„Ja rigtig, Oehlenschliiger, men hvem kan

nu ogsaa huske saadan et Navn."

17
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Doii iin^r MmimI siux ikko lidt iilaaliiKMlj^'

ud, den siiakkrsali^c .lii.slit.sruiKl liuvdc uden

vidorc* givrl sij; i Snak nn'd ham. <»g liun var

ikke til al Miv«- ai' med igen. Tænk, om nii

Sophie allerede var kommet — og »lod og veiit«*<le

jma ham — henne ved Voldt rajipen hag Ve.sterj»ort.

^Nua, g«Hle Oehlensehliiger. ju, saa mmi jeg

kort og godt sige, det er Daarlighed med det. ja

det er, for disse tyske Prinsesser vi hidtil har

iaael til Lande, har da gemenligen ikke været

Dyden smi fidel."

„Kære Hr. .lustitsraad, hvem siger, at Prins

Christians tilkonnnende hliver tysk."

„Min Gode, engelsk, tysk eller Iransk gor i

Gninden intet til Sagen, jeg har Erfaring, min

unge Herre, har set og kendt hende den sidste

af vore Dronninger. Hvilket Fordærv for et Land!

Herre Jemini, hvilken skrækkelig Tid det var.**

Der strøg en sod Luftning ned gennem

Kastanietræernes Allé. af Aurikler og Bal.sam-

poplers klæbede Bladskud. Nedenfor Volden paa

Rebslagerbanen var der én der sang, en høj. lys,

uskolet Stemme var det. Melodien og Ordene

vare meget rørende; den unge Oehlenschlager

smilte, Visen var vist en af Frankenau*.s.

Ensom i min Hyttes Favn

søger jeg en qvægsom Hvile,

ser min Emma blidt at smile

stammer kjerlig hendes Navn.

Blodet svulmer, Hjertet hæves

naar ved sode Cithar Lyd

jeg istemmer: „Nej! forgæves

er ej Jordens Lyst og Fryd."
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„Ak Gott disse Poeter, disse Poeter, For-

nuften plager dem ikke, nej. om den gør."

„Med Respekt at melde, kære Hr. Jiistitsruad

Hald, roser jeg mig selv af, at høre til Langet;

har Justitsraaden virkeligen ikke læst mine nye

Digte?"

Det lød meget ironisk.

„Nej, Gud være takket og lovet, Nej!"

Den Gamle stod pludselig stille og stirrede

forskrækket paa sin unge Ledsager.

„Ja, er det nu ikke forskrækkeligt saa megen

Digtereren der er nu omstunder, og hvad er det

saa for nogle Synderligheder, ren og skinharlig

Efterligning af disse hersens tyske Kraftgenier.

Nej, i min Tid havde vi Poeter, haade med vit-

tige Indfald og skønne Naturmalerier. En Mand

som Tullin faar vi aldrig mer."

„Har Hr. Justitsraaden da heller ikke læst

Fru Staels nye Bog Delphine? Den har jo dog

p^jort en mageløs Sensation, og den or sikkert

ikke nogen Efterligning. Den er maaske noget

rhapsodisk, men alligevel — — — ."

„Tror De, unge Mand, virkeligen, at jeg he-

fatter mig med skrivende Kvindfolk, nuomstunder

har Mandfolkene saa maadelig kuns med Gejsten,

hvad skal man da saa sige om det svage Køn."

Oehlenschliiger saa' nu og da paa sit Uhr

og spejdede ned igennem Alléen. De var i

Samtalens Loh naaet ned imod Vesterport. Her

var et Mylder af Mennesker, en Raaben og Pas-

siaren; et Sangværk, der nok saa gladeligen af-

haspende et Salmevers, vakte ustanselig Munter-

hed. En høj, slank, mørk Dame med gult

Kaschemirsshawl og udtunget Silkehat kom fra
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Vfvsfergml«' ovi-r imod Volden. Suu iiohclt som

hun lioldl Kjolen ind til sig, og hvor elastisk og

lorncin <>n (luiig. Hun fik Øje pau de to di-r*

oppe, og hun .smilte, idet hun gik op ud Vold*

trappen.

„Ja, saa niaa vi nok skilles for denne Gang,

kære Mr. IlaM, og tak for hehageligt .Selskah.

Del er min Søster, der kommer denie<le."

Den Gamle hrod ul" midt i en la-ngere Lid«

vikling; han var nemlig hegyndt paa en For-

dommelsestale over Josephines Overmod og Stor«

hedsgriller. Nu stod han dér som himmelfalden.

„Gud bevares, nu gaar jeg. Farvel!"

Langsom stavrede han af. mens SpurNene

juldede op i en skingrende Fanfare. Han kunde

til sin store Ærgrelse høre, at Damen lo højt og

hjærteligt. Han vendte sig om. Solen faldt lige

paa hendes lille, hvide Parasol, og de gik Arm i

Arm.

Pludselig gaar der en Skælven gennem Mæng-

den, der presses og stødes ned imod Trappen,

Uro og Febrilskhed forplanter sig fra Gruppe til

Gruppe. En Dame, der er kommet i Klemme,

skriger; en Herre, der har mistet Halten, fægter

om sig med sin Stok, alt er fuldstændig For-

virring nu.

De kongelige Karether ruller drønende ind

gennem Porthvælvingen. Dér korer de forbi ne<le

til venstre i en lang Række, og alle stormer over

til den Side for at sé.

Et eneste Jubelraab fylder Luften, og alles

Øjne er rettede imod den unge Prins, der drager

ud i den vide Verden for at søge og finde sin
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Prinsesse. Hojt oppe i et af Kasluniel ræerne er

der en Dreng, der l)ryder ud i et skingrende

„Lykke paa Hejsen!" Det gentages fra Mund til

Mund. og hele Volden er et eneste oprort Hav

af leende Ansigter, og Hatte der ihærdigt svinges

i Luften.
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Det var sent vn Juniuflen, at Prinst'ii kort«-

ind i Schwerinerrcsidciiscns rummelige Slotsgjianl.

— Rejsen havde været meget trættende; efter al

have overnattet hos Madame Bager i Corsor,

havde man haft en langvarig og besværlig Over-

fart til Nyborg med Fostjagten Ørnen; medtagne

af Soen havde man fundet det raadeligst at hlive

Natten over hos Gæstgiver Thun for saa næste

Morgen at fortsætte Rejsen over Odense til Hol-

sten. Det var saa omstændeligt med slige lange

Rejser.

Prinsen blev meget trist, da han borte, at

Hertuginden og Prinsesse Charlotte var nede paa

Ludwigslust. Durchlaucht Charlotte havde iov-

rigt opført sig skandaløst nede i det sachsen-

gothaske, og hun var ogsaa uden videre rejst

derfra en skønne Morgen; var der noget, hun

ikke vilde finde sig i, saa var det denne smaa-

lige Hofetikette, der lagde Baand paa alle friere

Bevægelser.
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Der var mor entl én i den hertugelige Familie,

tier ønskede Prinsessen gift og vel hjcmi'aren, llii

det gik snart over alle Grænser med hende;

Faderen lignede hun desværre op af Dage, hun

havde som han mange uheldige og faa elskværdige

Egenskaher. hun havde endnu ikke indset, at det

var et Gode, at have nyttige Sysselsættelser, og

hun nærede ikke Pa.ssion for noget, det skulde

da være for Dans og smaa Fisketure. Enke-

hertuginden af Saehsen-Gotha havde ærgret sig

adskillige graa Haar til i Sommerens Løh. Hvilken

total Mangel paa Opdragelse! Hvilke Manerer

og Lader!

Prins Christian Frederik lik en meget hjærtelig

Modtagelse. Hertugen klaskede ham paa Ryggen

og trykkede hegge hans fine spinkle Ha^ider

inden i sine harkede Rytternæver. Prinsens

Suite fik en mindre hlid Medfart, Hertugen lod

dem forstaa, at de var alt for mange, og at der

var Dyrtid i det mecklenborgske.

Ikke Spor af Præsentation, hverken Hoffet

eller de høje Emhedsnuvnd gjorde Cour, Prinsen

blev helt betuttet over Onkelens besynderlige

Hof, intet Ceremoniel og ingen Etikette, det var

ikke langt fra, at han følte sig ilde berørt at

denne djærve Morbroder med de uslebne Soldater-

manerer; og saa var der alligevel noget saa kønt

og godt i hans store brune Barneøjne, de saa'

aabent og frit paa alt, man kunde imiulig blive

rigtig vred paa ham, alene den fine Form paa

Øjet maatte forsone.

Prins Christian lagde ovennaade megen Vægt

paa det ydre, paa Formen; grimme Mennesker
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var liam m iKitiiiird og iitorslaacllg liace, han

ikko tillro<;<l(j iiogcl godt og rorlriiiligt. og luuir

liuii iiu saa' |)aa di.ssu Øjn«*, vur det umulig

andet at forsttui, end at der Inu noget der inde

Img ved, noget som aldrig l»lev niyntet ud i Onl

og Tale og d(^rfor let kunde overses, — og s^m

var det alligevel soninH-tider noget tvivlsomt, om

delle usigelige virkelig eksisterede.

Prinsen kedede sig. Hun maatte alligevel

gøre gode Miner til slet Spil og deltage i de Jagt-

partier, der blev arrangerede i de første Dage

eller Ankomsten. Den t^nestc ved Hoffet han

kunde lalc heil ud med, var hans opvartende

Kavaller, Kammerherre v. Sch5nsee, en Herre af

fineste Adel, der altid bar den vendisk«* Krone-

orden i Knaphullet, og altid havde Pudder i sit

i Forvejen hvide Haar. Han tilhørte helt og

holdent det attende Aarhundrede, elskede Knip-

linger og Porcelainer, og sagde „Sire** med en

Betoning, der smagte af Versailles. Han havde

været paa Trianon i sin Tid, hav^e drukket The

med Comtesse Dubarry, havde set et Glimt af

Louis quinze' apatiske Smil, og havde saa senere

vre<lel sine hvi«le Hænder i Fortvivlelse over

Revolutionen, den forfærdelige; alle disse skønne

Kvinder, hvis rige Vid han beundrede, hvis blæn-

dende Skønhed han bøjede sig for, alle omkom

de under Faldøksen, og der kom fra den Tid af

mange fine smaa forgræmmede Rynker i Kannner-

herre v. Schonsee's Aasyn, omkring de dybt-

liggende Øjne. og omkring den mægtige Ørne-

næses fintmærkende Fløje, ogsaa over hans
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iiiiiautlelig lioje vokslivide Pande trak Furer sig;

men — liaiiy Holdning blev rankere, hans Blik

skarpere, og hans Had imod alt det nye fik en

Brod, der kunde saare. Hans Stilling her ved

Schwerinerhoffet var en Diplomats. Han mæg-

lede og medierede, han da^npede det alt for høj-

røstede og brød Spidsen at' det alt for kantede.

Ak! hvilken haabløs og utaknenmielig Rolle spil-

lede hun ikke! Det første Schonsee følte, naar

et fyrsteligt Besøg indtraf, var en forfærdelig

Angst. Af Erfaring vidste han, hvad der kunde

ske. og hans Mission var da saa hurtigt som

muligt at sætte den fremmede ind i Forholdene,

kort sagt, forberede dem paa det værste. Paa

den delikateste Maade forklarede han for Prinsen,

at Hs. Højhed havde en noget uberegnelig og

ekstraordinaM* Karakter, og der var noget i Kam-

merherrens overbevisende og troskyldige Tonefald,

der absolut maatte faa enhver til at tro, at her

taltes der af Erfaring. Det var ham en Æressag,

at man troede godt om det Hof, han tjente; han

besmykkede or udmalede med talende Træk sin

Hofkrønike, h n da^kkede mangt og meget til med

den fyrstelige Piu'purkaabe, og omkring Hertug-

indens lidende Martyrhoved lagde han en Glorie,

der straalede i idel Glans. — Og saa var der

dog Dage, hvor han opgav det hele og lukkede

sig inde i Fortvivlelse, der grænsede til Afsind,

thi i sit inderste Hjærte nærede han den dybeste

Foragt for denne Hertugfamilie, der var dobbelt

ynkelig, fordi dens Misere var kronet. — —
Prins Christian længtes eller at se sin Gou-

sine, hvis Portræt han daglig havde for Øje, og

han syntes bedst om Ensomheden for ret at
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kiiiiiic faiilasiTr, i hi Kaiiim<Tli<Tn'ii havde innl

iiiii.'i.i(h>hg iiiaiigr, iiini halv«; l'iiUiJel.sor .skiMn-l

li<>ii(h- fnr ham paa <*ii Manrlf>. Her pirrede hans

NysgerrigluMl ikk«- h<hl. Hver (ianj: haii horle

Onkh'iis liiiigi' .lagtslovler ind geniirni Salen«*,

hørlo al denne HiinistiTen og disse Døre, der gik

ustanseligt, sogle han skyndsomt ind i sine egne

(iemakker. Va-relserne her laa ud imo<i Skygge«

siden. Det var hele liille<lgalerier med jegem*

store Almeporlra-tter i smalle Guldrammer.

Prinsen gik ud paa Altanen.

Der var Folk, d«*r langt ovre paa Engene,

der korle Ho ind. Henne til højre skimtedes

Schwerins Tage indhyllede i en Man Skorstens-

røg, og mod Syd strakte en langlinjet Skov-

bra^mme sig, men «ler hag, helt ude i den hlaa

Dis, langt borte bag de store Bakkedrag, dér

Der var nogen, der kom inde i Gemakket.

Det var Hertugen

Prinsen for op af sine Drømmerier; uan)rudt

havde lian gentaget Kammerherrens lovprisende

Udtalelser om Cousine Charlotte Friderique, fra i

Aftes, da de stod der nede paa Udsigtshojen og

saa' paa Solnedgangen.

Hvor Kammerherren dog havde vist sig elsk-

værdig med den Panegyrik over hendes Skønhed.

Men det havde bestandig været Legemets Skøn-

hed, han havde omtalt, ikke Sjælens. — rjElle a

de grands yeux doux, la plus belle gorge. et la

u

Onklen stod lige ved Siden af ham.

De stod en Stund tause. Hertugen svip-

pede sin tynde Ridepisk imod Støvleskafterne,
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og Prinsen loil sine hvide, »mukke Hcen<ler Liaf-

brudt glide hen over Altanens kunstfærdige, for-

gyldte Sinedegitt(;r.

„Zuni Teufel, Neveu, lober De fra mig! jeg

har ledt efter Dem partout, men væk er D(\ De

er ikke i det blaa Gemak. De er ikke ovre i

Galeriet, ingen véd hvor Hs. Hojlud har for-

puttet sig, og saa staar De her paa Altanen og

drømmer paa werthersk!"

ri(!rtugens Stemme lod noget irriteret, men

da han saa', at Prinsen blev lidt forlegen, fojede

han skemtcnde til.

„Naa, hvad siger De saa til, at vi i Morgen

ta'r ned til Ludvvigslust? ikke sandt — — De

behøver ikke at blive rød for det, Lotte har

ganske vist sommetider en Djævel i Kroppen,

men det er ikke sagt til hendes Forklejnelse, det

er en lystig Djævel, en elskværdig, og det siger

jeg Dem, brave unge Mand, ta'r De hende, skal

De saagu beholde hende, jeg vil ikke ha' hende

tilbage hertil igen "

„Kannnerherre Schonsee har fortalt mig lutter

elskværdige Ting om Cousine, Onkel."

„Schonsee er en Hundsfott, alle Vegne har

han sin lange Næse, jeg gi'r ham Dod og

Djævelen."

„Kammerherren har været utrættelig i at lov-

prise Cousincs Skønhed."

Prins Christian smilede.

„Skønhed!" Hertugen raabte op og slog ud

med Armene. „Lotte er fuldkommen, den Kam-

merherre Lux er saa min Tro ikke umorsom.

Lotte smuk! nej hun er fuldkommen dejlig, det

er det jeg alle Tider har sagt, at hun har en
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KngliriKlrriiiiii'x 11ov<mI, iUilicnskc Øjii«*, lyii.^k«-

Ifji'inh'r, spaiiHkc f'inlilrr o^ fn franHk TMill«';

nini. iiijiik Dciii <ltl. Prins! lljjiTlrf er iiu'«'kl«'fi-

Ixdg.sk — <l«l er saagii ilrt iHMlstc af «1«*1 \\r\t\

i^\* I)«' riiaa tro mii:, !)«• ^jonlr ikkr il«!«*, kiiml«'

I)«' laa ImmhIc til al j^ivr \U\\\ ih't."

Ilfrliigi'iis hriiiic Øjne foriiiclig ly.slr af

Ska-iinori.

Mail kiiiMlc lion; Springvuiulrts nioiiotono

Pla.skrii iumI«' i Slots^aanlrn, og en sU^r Klok

DinT fog i en stor skriui Bne rifd over Soen.

„Skal vi giui ind <»g divertere os vc<l Spille-

bordet? — Spiller De Trietrac? — Ikke! Men

Hoiige et Noir? - Hell.r ikke! /um Tenfel!

— naa. kom saa, jeg skal fortælle Deni en kosbdig

Historie om Lotte; men lad os gaa ind, det er

forbandet saa nnxt>onimen lugter dernede, vi kan

jo med det samme gaa op i Saddelkammeret, d<r

er Sager; det er sandt, har jeg fortalt Dem, at

mine UnderolTicerer i Arméen nu skal til af af-

lægge Pisken, det pynter sku ikke mere med de

Nakkelialer, jeg giver dem grønne Opslag med

hvide Kanter i Stedet, det ojmunitrer dem svært.

Kurfyrsten af Hayern raadede mig til den iieforni;

det er en Monark, der er skønsom paa sit Folks

Vel; han og Kurprinsen af Wiirtemberg. det er

Folk, der forstaar sig paa de rigtige og nyttige

Principer lier i Verden. Kurprinsen er min Ung-

domsven, det er ham, der har givet Tegningen

til de to skonnerttaklede Fartøjer nede i Rostock.

Har De set dem? — Ikke! — det er dem med

en fire og tyve Punder for og bag og Sving-

basser, de pynter skam dernede. — — — Naa
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— det var flen Historie om Lotte, nu skul De

bare høre " — De gik.

Lakejer lukkede den ene Fløjdør op efter

den anden, og alt som de passerede Gemakkerne,

kunde man høre Hertugens skraldende Latter.

Det var vist meget morsomt, det lian fortalte om

Lotte; han lo af fuld Hals og gestikulerede ivrigt

med store Armbeva^gelser og meget sigende

Fagter. Prins Christian gik rank og elastisk,

hans slanke, noget magre Skikkelse saa' lidt

uudviklet og spæd ud ved Siden af den høje,

bredskuldrede Garder af en Hertug, der uaf-

brudt purrede op i sit store, brune, buskede

Haar, og straalede af megen og drastisk Over-

givenhed. De passerede Slottets lange, hvide

Corridorer. Her ude brød Solen ind med bræn-

dende Voldsomhed gennem de høje, bredkarmede

Vinduer. Tavl ved Tavl aftegnede Solen Vin-

duernes mange Smaaruder paa Gulvets Sandstens-

fliser. Pillerne kastede lange, skraatliggende,

blaalige Skygger, og der lød en uafbrudt Sum-

men af en Gedehams, der ufortrødent bumsede

lige imod en af Ruderne, for stadig at falde ned

paa den glohede, solbagte Karm. Mægtige Hjorte-

gevirer strakte de grenede Takker ind i Solen,

og blegede Ahnebilleder blev dobbelt blege.

Over Dørene var der aflange, gyldentindrammede

Billeder med sovende Hyrder og hvide Nymfer.

Blide arkadiske NaHler med Maanelys ned over

fjau'ue Bjærge; og alle de lodne Silvaner saa'

søvnige ud. — To Gardister gjorde stram Hon-

neur, saa det raslede med mange hendøende

Ekkoer ned gennem Gangene. — Endelig stod

de saa udenfor Saddelkammerets Dør.
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YA \iv\i\ af Sol sirommcdo dem i Medo, du

Donii oiiisidrr sprang op. Det vurwle nemlig

længt', inden II«rlng«'n fundl d<'n rette Nogle i

sit kolossale Knippe. Prins Christian fik rig

].ejliglie<l I il al undres over det omfuttende For-

raad paa niecklenhorgske Eder, Onklen sad inde

med. Blev han nlaalmodig, handede han sauvel

paa Scliwerinsk som paa Strelitzisk, et Par af

de kraftigste Udtryk stiimmr-de vist fra det pom-

merske; inde i den Landsdel kendte Folk nu

heller hverken til hon ton eller Levemaade.

En tung, indelukket Luft banede sig efter

lang Tids Indespærring ud af Kammeret Alle

Vinduer blev lukkede op derinde og de brand-

gule Trækgardiner trukne til Side. Mægtige

Skabe med Glasruder opfyldte det aflange Rum.

Med en Faders slet dulgte Stolthed over sine

Bom fremviste saa Herlugen disse utallige Vaaben,

Klinger og Pistoler, der var ophængte paa sol-

bleget, rodprlkket Flojl. Flere af Skabene var

overfyldte med Sadler og Kidetojer, Skaberakker,

tunge af Solv- og Guldbrokade, Stigbojler, kling-

rende vægtige af Solv, der klang som Klokker,

naar de stødte imod hinanden, og silkestukne

Pistolhylstre. Alt var fra Hertugens Bedste-

forældres Tid.

De var komne hen til Vinduerne og stod

dér bolagne af Udsigten. —
Hvilket Panorama.

Dybt nede Byens smaa, rode Tage, svobte

ind i grønne Haver. Storke stod hist og her,

søvnige og halvdøde af Varmen, gravitetiske og

urokkelige; saa pjuskede én sig, lob hen ad Tag-

ryggen, hævede sig, spjættede lidt med de lange
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Ben, og satte saa af Sted med lange, sejge Tag

udover mod Engene ved Zippendorf.

Længe stod de tause. —
Det forekom Prins Christian, at hele Verden

derude var slumret ind i en lykkelig Soldrom,

og at de stod oppe i Slotsgavlen paa Torneroses

tilgroede Borg; men Prinsessen — Prinsessen —
ak! hun var paa Ludwigslust, desværre; mon han

da aldrig kunde slippe hort fra dette kedsomme-

lige Schwerin og denne Onkel, der plagede ham

med lange Udviklinger om Landmilitærreserver

og Lands -Depulationskollegier, og med dumme

Angreb paa Bonaparte, som han kaldte en Straten-

røver og sammenlignede med selve Schinder-

hannes fra Mainz. —
Pludseligt pegede Hertugen ud imod Land-

skabet med en stor, kresrund Armbevægelse.

„Se, det er mit Land, lige saa langt De kan

øjne. Det er kønt, hva'? Se blot de Skove dér

ovre ved Rabensteinfeld. Har De nogentid set

Magen? og saa den Jord! Muld, ikke andet end

Muld, mange Alen ned; det er noget andet end

det Sandjuks inde i Strelitz. Pøj! at den Æsel

af en Durchlaucht derhenne gider eje det. Véd

De, Prins, at han er en Ærkeæsel?"

Prins Christian lod ikke til at vide det.

„Jeg siger Dem, det er en gammel, skrubbet

og knoglet én, der hver Aften lægger Kabale

med Hofdamen; der er kun én, mer har de ikke

Raad til, — men hun er nysselig, sikke Arme,

nydelig trinde og skøntalbuede, det maa jeg sige,

jeg har gjort mine artige Betragtninger dér; hun

lider lidt af Tækkesyge, men pyt! Hertuginden

er dod derovre, hun blev ganske tunghorig af
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Drik )»aa <lcl .sid.sic; \)v \vt\ iiiauAkf! ikke, at dcii

|{a'v .if »Il Diin-liluiirlit liar «•! Viiifa«! i sin Kæl-

der, »ler er slorr«' i*ih1 lmu(l<' il«*l krmigstcinHk«*

o\i (l<'t licidi-llMT^sk*', »Irr «t atlfii Jcrnliaaii/l <»rii,

helt' llollrl IoIkt og la|i|icr af *\vi Fad, d<-l «r

plaisir; naa, mon d<'t var Horlug<'ii, j«?g tulle om,

lian vY saa haiige for al fmi Snue, at han aldrig

rører sig ii<l ai' »n Dor, hun guur med lykke

uldne Slroinper, lo I*ar Flonels Underbukser, om
Natten har han en hvid Nathue trukket ned over

Ørene. Er han saa ikke en Æsel? Nej, maa

jeg bo' om en lang Marsch eller en Fægtning.

Strabads er saagu mindre skadelig for Helbred<'n

end Ørkesløshed. Har De været i Strelilz? Ikke.

— Del er et skrækkeligt Hul. del eneste, man

interesserer sig for dér, er Maskeradefortællinirer

og Peslalozzi-debatter; synes De, at det er mor-

somt? — Jeg ikke."

Prinsen var ganske or.

„Det er sandt, det har jeg jo ikke fortalt

Dem, den spanske Gesandt i Berlin har sendt

mig to præglig sadlede Heste til Fora'ring, jeg

har tilstillet ham min Tak og hundrede Dukater,

Hestene er det saa min sandten nok værd, de

er andalusiske med hvide Sokker, har De ikke

læst derom i Allgemeine Zeitung? Jeg gør mig

jo en Del fortjent af Udviklingen i Hæren, min

Anne, der for var delt i Halvbrigader, er nu delt

i Batailloner. Det er Fremskridt, hva'? Naa!

Dod og Pine, hvor Tiden er gaaet fra os. Hvad

tror De, Schonsee siger? Nu staar han dernede

ved Taflet og jamrer. Hm! Jeg kender ham.

Naa, hvad det nu var — ."
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Hertugen lagde sin solbrændte, lirskaarne

Haand paa Prinsens Skulder.

„— Det er vel bedst vi i Morgen saa ta'r

til Ludwigslust?"

„Aa ja! Tak, Onkel!"

Prinsen forglemte sig belt.

Saa fik Hertugen igen et af sine muntre

Latteranfald.

Midt i Bogeskove ligger Lystslottet Lud-

wigslust.

Den blændende hvide Facade gnistrer af Sol

nu midt i Middagslimen. Slotsparkens store

Plainer er nylig vandede og breder sig med

majestætiske Flader, paa hvilke hist og her et

Bed, nu med hvide Levkøjer, nu med Roser og

Resedaer ligesom tilfældigt or tabt i alt det

grønne. Tre lange Alléer med hvidklasede, knip-

lingslorede Akacier løber sannnen og danner en

Rondel, omgærdet af en lav Stenbalustrade med

Marmorsæder og store Stenvaser med Aloer,

Geranier og blaa Hortensia. Midt paa Pladsen

staar, paa et højt forvitret Sandstenspostament,

en Diana; hun bøjer sig for at binde sin Sandal,

hendes Marmoraasyn ligger i Skygge, men de

skønne Skuldre straaler som hvide Lys. — Alle

Slottets Markiser er slaaede ned, Gangene ligger

dér smukt revne, og Marmorguderne i Buskadserne

er faldne i vSøvn. Der ligger en Parasol og en

frynset Damehandske dér ovre paa Marmorbænken,
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og v\ Slor i\vi\v |ma (iniscl, - wia flugrciide Itl,

Viinlni iDlTcr drl og \m\v.r del fulde.

Hi'rtii^m og l'rins (^liri>>tiaii var lige an-

koiiiiH'. Ilcrtiigiiidcn ky.'i.'ic«!«' iVinsfii [iiui randen

Ml liigligt og koldt, men vrlinriit Kys.

Saa var det, at „Diirrhlatirlit^ (^liarlutle var

væk; Imii var slet intet Steds at linde, der hiev

sogt overalt, nien væk var hun.

Kndelig opklaredes det dog, al „Diirchlaurht"

var paa Fisketur.

En Lakej havde set Hds. Hojlied med en

meget stor Kurv og en Medestang, og Gartneren

liavde faaet det ubehagelige Hverv at grave Orm

til hende.

Hertugen fandt det uhyre morsomt og lo

voldsomt, saa fik han Stovlerne trukne af og trak

sig derjKia tilhage for at sove til Middag, han

vilde paii ingen Miiade forstyrres, og nu sad da

Prinsen og Hertuginden inde i Havesalen, dyht

inde i alskens Familieforhold; utallige Hilsener

fra det danske Hof blev afleverede, og Hertug-

inden var meget charmeret i den unge Mand. der

var saa beleven, saa korrekt, saii fuld af Hensyn,

saa delikat, saa ren en Modsætning til Charlotte.

— Hertuginden var en lille indgetogcn Dame,

meget lille og meget mager, hun bar soit Flojl,

der slæbte tungt, naar hun gik. De liniesmalle,

voksblege Hænder bar mange og store Ringe og

bevægede sig med en egen fornem Ro. snart

glattende blødt ned over Fløjlet, snart strygende

lindt hen over det tidlig graanende Haar, der i

mange krogede Krøller var strøget om bag de

smaa Øren, i hvilke Perleberlokker svingede med
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smaa nervøse Kast. Hendes Øjne var graa,

meget blide, næsten som en Martyrs, og naar

liun talte, var det saa stille, saa fint, saa korrekt,

at det næsen lød som en Hvisken. Hele Dage

igennem sad hun stille bøjet over sit Elfenbens-

kniplebrædt, og de fine Silketraade vuggede og

snoede sig ud og ind i særtgrenede Ornamenter.

Hofdamerne sad lydløse omkring og broderede,

man kunde høre Uhrenes Dikken inde i Side-

gemakkerne og denne Smaaprikkcn af Naale, der

føres igennem Kanevas. Til andre Tider fik hun

stor Lyst til at ransage de omfangsrige Chatoller,

der i bredmavet Rococomajestæt struttede med

Guldrocaille og indlagt Ibenholz. Den ene Skuffe

efter den anden blev trukken ud, bittesmaa, gul-

lige Elfenbensvifter kom frem for Dagens Lys,

brillantindfattede Medailloner med Miniatur-familie-

portrætter fra hendes Faders Hof i Gotha, der

var mægtige Pakker, ombundne med grønne

Silkebaand, sirligt bundne i Sløjfe, ogsaa smaa

Gulduhre med Rosenstene paa Kapslerne, og

skaarne Gemmer. — Særlig Regnvty'rsdage var

Hertuginden rigtig i sit Es med saadan Beskæf-

tigelse, og saa græd hun Mindets blege Taarer,

mens Regnen derude jog mod Slotsruderne. —
Ingen kunde som hun tage paa et Smykke,

ingen kunde som hun udtiile Ordet Smaragd,

Saphir, Topas, med en saadan Betoning, at man

syntes at se de spillende Stene for sig. Alt,

hvad der forlængst var svundet, lutredes for

hende og opstod igen i et forklaret Forsonings-

skær, der drog Tanker og Blik til sig med mag-

netisk Kraft, og Fremtiden, som endnu ikke var

oprunden, stod under alle Muligheders Guldslor.
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.Siuil<><](>H liavdc hiTMics Sjn'l iigfsom «*l .laiiiiH-

uasyii, lu Ausyii. <l<r klirrede i iiKxl.sat Heliiiii^

imod lo .slr)r<'. aldrig lilfnMls.slilK'di' I>æfigsl<;r.

Friris Christian liorh- kun lialvl jma Tnnlens

slilfu'rdig«' 'ral«'Mln»in, d«T randt saa langsomt og

tovende, som hentedes den langt ii<h? i det Fjæme.

Han sad (h'-r og havde den allerstørste Lyst til

at vandre ud i i^arken, hiot lige ud gennem vi\

Allrc, der lorte langt hort, for saa moatte han

da omsider finde hende, han for alt i Verden

snart gad se.

Hertuginden følle sig heængslet over Char-

lottes lange Udeblivelse. Mon det ikke var bedst

at forberede Prinsen lidt paa den élrange Mod-

tagelse, han utvivlsomt vilde faa af sin Cousine.

Charlotte var jo malheureusement saa uberegnelig,

hun havde det saadan nicd pludselige Indskydelser,

og hvem vidste, hvad hun nu kunde finde paa;

det var desværre ikke mere end en Uge siden, at

hun gav Generalmajor v. Roepstorf til Domitz en

Ørefigen, naturligvis i al Venskabelighed, men

det var dog alligevel en noget aparte Manér, at

være spøgefuld paa.

Jo, det var sikkerligen raadeligst at forbe-

rede.

Med et tungt Hjærte begyndte Hds. Højhed

saa at tale om sin Datter.

„Mon clier!" sagde hun og smilede lidt

usikkert, idet hun famlede febrilsk med et Heile

af Journal des dames, der kia paa Sybordet.

„Min Charlotte maa vist have Bortløbelses-

planer for i Dag; hun lovede mig i Morges, saa

ganske bestemt endda, at hun vilde være her ved
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Deres Modtagelse; men, det er jo det med vor

Charlotte, hun har saa vanskeligt ved at slaa sit

Sind til Rolighed."

Prinsen gjorde sig al Umage for at sige be-

hagelige Ting til den ])ekymrede Tante, han

maatte virkeligen sige, at Livlighed var en stor

Dyd hos en ung Pige, Kannnerherre Schonsee

havde fortalt ham, hvor aahent Cousines Hjærte

var for ukunstlet Glæde, og han havde anprist

hendes store Naturlighed,

Hertuginden følte sig meget urolig over Prins

Christians overdrevne Forventninger, og hun for-

søgte nu blidt at daMiipe lidt paa dem.

„Mon cher, De kan jo ganske vist, og det

paa en særdeles Maade, have Ret i, hvad De dér

siger, at Livlighed er en Dyd hos de unge; men,

denne engelske Opdragelsesmethode, som nu paa

den sidste Tid har faaet Indpas og som mon

mari alle Dage har hyldet, og finder genialisk,

tør jeg ikke tryggeligen anbefale. Det kan jo

være ganske pittoresque, at en ung Piges Tanke

og Følelsesliv er livligt og flagrende a l'aventure,

men det er dog ikke som i mit Barndomshjem i

Gotha; den Gang var Ideerne anderledes, og jeg

maa virkeligen sige, at de tiltaler mig ikke lidet

mere end de nymodens, der, det indrømmer jeg

med Flid, bringer mig en Smule i Forvirring."

Prinsen følle sig smigret over, at Tanten saa

hurtigt gav ham sin Fortrolighed. Efter længe

at have udvekslet Meninger om Opdragelses-

methoder, begyndte de at samtale om Kunst.

Prinsen sad med Øjnene fæstede paa Ruderne og

stirrede ud igennem Akaciealléen, der fortonede

sig langt borte. — —
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lMuds(>lig rejst«; liiiii sig op.

Det gav et Sæt i Hertuginden, liun vur lige

iiiitit i et tangere Forednig oni en ung danHk

Kunstner, Tliorwalzen var det vist han hed, der

gjorde Furore nede i Horn, hun havde læ.sl om

hans Jason i Kotzehu<!S „Der Freynnilhige".

„Mon Dieu, qu'est-ee (jue c'est que rela?**

Hendes graa Øjne vendte sig hge imrKl hans.

Dér stod han. Han mterkede tydeligt, at

han hiev rod, med Nod og Næppe Bk han frem-

stammet:

„Prinsessen."

„Ah!" Hertuginden rejste sig meget lang-

somt, glattede ned ad F'lojelsroben og gav Hof-

damen Ordre til Taflet, saa nikkede hun mildt

til Prins Christian og sagde med en egen fin

Betoning:

„Ja, gaa De nu ned, mon cher, og hils paa

Deres Cousine, men glem ikke, hvad jeg har sagt

Dem om den engelske Opdragelsesmethode.'*

Hertuginden gik.

Prins Christian stillede sig foran det hoje

Pillespejl, purrede op i det krøllede Haar og ret-

tede lidt paa det fint broderede Kalvekryds. Det

høje Halsbind sad superbt, og det røde Ordens-

baand var meget koket anbragt paa den sorte

Silkefrakke. Endnu et sidste Blik i Spejlet, saa

aabnede han Havesalens Dor ud til Parken.

Hvor Solen dog laa muntert der ude paa

Terrasserne.

Han gik et Par Trin ned ad Sandstens-

trappen, stod saa stille og stirrede spejdende ned

gennem Alléen, skyggende med Haanden for

Solen.
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En lille livid Sky bevægede sig hastig fremad

langt nede, den kom nærmere og nærmere, en

lang Medestang stak lige op i Luften.

Se! svingede hun ikke med Kurven!

Jo, min sandton om hun ikke gjorde.

Hvor hun nikkede, hvor hun vinkede; saa

fløj han alle Trinnene ned, stod stille igen, og

gik hende derpaa langsomt i Mode med underlige

menuetagtige Bevægelser, stadig observerende med

opspilede Øjne.

Hun var lille, næslen paafaldende lille, med

runde, buttede Former. Hvor hun hoppede af

Sted, som en Vipstjert, siui at de hvide Strømper

og Skoenes krydsbundne Snørebaand kom til

Syne. Hun havde kastet Medestangen og Kurven

ind paa Plainen, stod saa et Øjeblik stille for at

ordne lidt paa Haartjavserne, pludselig gav hun

sig saa i Lob, stormede af Sted, saa at Kjolen

stod ud til Siden som et hvidt Brus, og det høj-

røde, lange, smalle Shawl vejrede bag ud som

en lystig flagrende Vimpel.

„Goddag, Cousine!"

Nu løb han hende i Møde.

Hun havde stanset sit Lob, aandeløs, for-

pustet, strakte hun Haanden ud, greb sig saa op

til Brystet, saa' ud som skulde hun kvæles, saa

vaklede hun hen til Balustraden, smed sig ned

med et Bums, gav et lille Skrig fra sig og brast

endelig ud i en Latter saa klingrende høj og

stormende lystelig, saa smittende komisk at høre

paa, højere og højere lo hun, som om en hel

Latterkilde var sprungen frem. —
„Og sé, da Rebecca opløftede sit Aasyn,

saa' hun Isaac, og hun faldt ned af Kamelen!"
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I lim iaa li;^«* :^aa iaii^ hoin iiiiu var <l<r i

Solni <»;^ skog^orlo. All«- nrHa.s|uirvonc .skr<>g op

iiH'fl og ilojlcd«; los i all«' Toiiarl<T. —
Prins Cliri.stian sanilcdc Shawiet op, som

liiiii i Skyn«lsi»nili<'«li'ii liavdr liiht. I finifHl«'!!

folto lian sig forlegen, lian smilte, men lo ikke.

Hun var dog alt for livlig igen. Hun en Trin-

scsse! det var jo næsten uttcnkeligt; for liam

stod Begrebet Prinsesse som noget diseret og

stille, næsten lige saa stilfærdigt som Sostrenc

derhjemme, Juliane Sophie og Louise Char-

lotte.

Han saa' lidt sky hen paa hende.

Hun havde rejst sig op. og det muntre Ud-

tryk i Øjnene var nu som hlæst bort. Oanske

hult og mekanisk rakte hun Haandeii frem til

Haandkys. Han førte den lillebitte Haund grati-

øst op og kyssede den, hans Ansigt var noget

laMige bojet over den.

Du gode Gud, hvor var den sort; men Durch-

laucht Charlotte havde jo rigtignok ogsaa været

paa Fisketur; det var dog en undskyldende Om-

stændighed. Prins Christian Frederik følte sig

alligevel kold helt ind i sin Sjæls Inderste.

„Cousin tror vist, at jeg har det med For-

rykkelse, n'est-ce-pas?"

„Mais pourquoi?''

Han satte sig ned ved Siden af hende.

„Saadan en Entrée jeg dér gjorde; hør, sig

mig, hvormange Søstre har Cousin?"

„Jeg!" Prinsen blev noget betuttet over det

pludselige Spørgsmaal.

„Jeg! jeg har to, véd Cousine ikke det?"

Hun sad en Stund noget taus, Øjnene blev
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ligesom større, saa lilanko og fulde af Liv som

de var. Hun vilde sige noget, men kunde ikke

rigtig bekvemme sig dertil Han sad imens og

betragtede bende. Kaderen op af Dage, var det

første der slog bam, baade Udseende og Væsen,

de samme brune Øjne, de samme røde Kinder,

og saa denne lille, ganske lille Næse, der gjorde

bele Ansigtet saa pikant.

„Det er vel fine Damer af bon ton, de

Søstre?"

Der var noget i Stemmen, der skulde lade

uinteresseret.

Han smilte

„Ja, bvad skal jeg nu sige til det, det er

virkelig meget rare og meget elskværdige Piger,

begge to."

„Sig mig, er Sebonsee Deres cavalier d'bon-

neur?"

„Sebonsee — ja!"

„Hvad bar ban nu sagt om mig, aa, sig mig

det nu. vi kan jo godt tale sammen en camerade.

Han bar vel sagt, at jeg led af Rasenbed, at jeg

var synderlig og grotesk, kort sagt, ikke saatlan

rigtig comme il faut Jeg véd det, jeg kender

bam."

Hendes Stemme blev saa fortrolig i Klangen,

og bun vendte sig belt om imod bam.

„Kammerberren bar ikke sagt det allermindste

ufordelagtige om Dem, Cousine, bvorfor skulde

ban dog det, tværtimod — — "

Hun for op med et Sa^t.

„Sebonsee! Jeg kender bam. Han lider mig

ikke. Jeg er jo ikke som de andre. Alle disse

opstrammede Modedamer og affekterede Abekatte.
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I)h »t saa kr'(].soiniiic «»g (ly«i«'ligo all«* dissj* Damer

af Cultiir og Smag. S«* dem vod grand diner

forleden, hvor de kroede sig, hvor de knej.swle

med Strudsfjer og Spitzenmanchetten; og det er

dog mig, der er Prinsessen, for Prinsesse det er

jeg da. -- Jeg kan ikke doje at gaa med al den

Pynt, Braceletfer, Berlokk»T, Krøller og Kruse-

duller bag om Ørene, det kriller saa ubehageligt,

n'est-ce-pas, og jeg bryder mig jo ikke Spor om

at have et Modens Udseende, ikke Spor, men det

siger jeg Dem paa Forhaand, Cousin, man lider

mig ikke her ved HofTet, den eneste det er da

Papa, og ham ser jeg saa sjældent, han er næsten

altid nede i Rostock og Wismar; men vi to vil

være Venner."

Hun rakte ham Haanden.

„De maa pænt holde med mig, thi det er

dog virkeligen en magelos Sandhed, Cousin, at

Affektation er den kedsomste Daarskab. Se nu

blot til Comtesse Hahn, har De set hende? Det

er hende med den blaa StnidsQer oven paa

Hovedet, hun er Oberhofmesterinde, og gaar med

en Frisure, der ligner en indiansk Pagode, jeg

ler altid af hendes moralske Forskrifter og Be-

sparingshensyn, at hun gider paatage sig den

store Umage at ville forbedre mig, det er dog

for latterligt, men hun hader mig, jeg kan se

det paa hendes Øjne, men pyt! det er superbe,

superbe."

Et nyt Latteranfald.

„Og saa hende Madame KoutosoflF. Hendes

Haar er som en Tave Hor, hun gaar og smisker

for Baron Finckenstein : Jeg kan tydelig se det,

hun er nu altid saa folsomforlibt, det er virkelig
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usmiikt, men lad hende om det. Paa sidste Bal

en Masque sværmede hun hele Aftenen om med

Vedhende i Haaret. Finckenstein var Munk, saa

tyk som en Tromme. Hun rendte efter ham med

kummerlige Sukke og tilhviskede ham den ene

forlihte Snak efter den anden og saa forsvandt

de tilsidst ned i Mausoleet, hun havde Nøglen,

jeg saa' det, dér sad de saa og smiskede hele

Aftenen, De kan tro mig, Cousin, Finckenstein

hefandt sig paa den højeste Top af Glædens

Ghimhorasso."

Prins Christian saa* ganske altereret ud.

„Kom nu ikke med konstige Spidsfindigheder,

for De er da ikke saadan en kedsom Stivstikker

som Berner. Han er den kedsomste franske

Sprader i et Par Sko, og saa gaar han med

Kniplinger baade for og bag."

Hun klappede i Hænderne.

„Aa, saa morsomt vi kan faa det sammen,

mange frydelige Timer, og for en yndig og

hjantelig Latter jeg kan faa mig. I Aften har

vi grande entrée, det bliver charmant, saa kom-

mer alle Hofabekattene opmarcherende, baade

Schildhausen og ham den lange v. Pentz."

Var hun nu alligevel ikke mageløs som hun

sad dér og pludrede, med den hvide, dejlige Arm

hvilende paa Marmorkanten, og saa saa langt fru

at være genert, au contrairl

Hun blev ved at snakke løs, hele Hoffet fik

sin Bekomst.

Han blev helt smittet af hendes Munterhed,

og for han vidste af det, var han midt inde i en

livlig Samtale. Hendes store Fortrolighed smig-

rede ham, og han søgte at lægge i sin Stemme
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••n vis skaaiwiMlt* ( )\crlnirfI-M . <-ii l«*l OvrrU'grii-

IhmI, som iiimr inaii hilcr til et Barn, der just er

el.sk v»'nligl vc<l sine Unrxler. Og »im hendes

rare, tn »laste Øjne, der .H^ia' pau én uden S|M»r af

skyggende Tillukkelhed. Hun lignede slet ikke

nogeusomlielst al' de unge l*iger. han kendte v<*d

Mollel i Kjohenliavn. Hverken «len tækkelige

UskyMs Stempel eller den indtagende Ingenuitets

Charme besad hun, men nuget lielt andet, som

baade forskrækkede og betog tinm.

Pludselig var liiiii bleven alvorlig.

„Ja, det er ikke andet end ukærlig Bitterhed

altsaminen, lumskt og sort Pak er det, gajir de

nu ikke alle dér fulde af Smaahed og kryben<le

Egennytte, og mig, mig Prinsessen behandler

man som en uregerlig Kammerjiige, Bebrejdelser

som en Pladskregn Dagen lang, men det bider

slet ikke paa mig, de ta'r Fejl, det gaar ad

Glemme, alt hvad de siger til mig. men jeg

hævner mig en Gang, jeg faar en Dronningekrone

og saa ligger de alle sammen paa Næsen for

mig, men jeg sparker til dem, det gor jeg. træder

paa dem, for de er ikke andet værd, n'est-ee-

pas?"

Hun blev et Øjeblik helt hidsig, men saa

rejste hun sig med et Sa^t, rakte Armene lige op

i Luflen og sukkede:

„Nu skal jeg ind og have Reprimander, De

maa slet ikke tro, Cousin, at det er morsomt at

være Prinsesse af Mecklenburg-Schwerin." —
Der blev meldt til TafTel.

Saa gratiost som hun gik op ad Trappen.

Det ganske korte Kjoleliv afgrænsedes helt

oppe under Armen af et bredt, blegrodt Silke-
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baaiid, iler i lange Eiul(!r flagrede ned paa liøjre

Side. En mægtig, hvid Straaliat med ophøjet

Skygge og store, iidtungede Folder, forede med

rod Silke, hang ved Bæltet, fasthunden i Hatte-

haandenc. Den svinglede og daskede frem og

tilhage som i Søgang. Hun hoMt Kjolen ind til

sig paa ea egen gratiøs Maade, og han lagde

Mærke til, at hun havde ualmindelig smaa Fød-

der; og hvor var hendes Hænder dog hitte smaa,

Lillefingeren var jo en ren Dukkefinger, men, du

forbarmende Himmel, hvor var den dog sort! —

Prinsen er lige kommet op i sine egne Ge-

n)akker. Gæsterne er kort hort. Hoffet har

trukket sig tilhagc. Klokken er vel hcnad elleve,

der er Maanelys der henne bag Gardinerne. Han

sidder nu ved det store, tunge Mahogniskrivebord

og skriver hjem til Familien paa Amalienborg.

GaaseQerspennen er skra^kkelig daarlig skaaren,

og der er Klumper i Blækket; han har det største

Besvar med at finde passende Ord for Cousinc

Charlott(; Frideri<pu/s Livlighed. Nu sidder han

dér og stirrer sig dum paa de ta^idte Lys, der

staar foran ham i høje, antikke Stager. „Prin-

sessen er en virkelig charmante ung Pige, men
— — ." Dette „men", videre kom han ikke, for

hvad skulde han dog finde paa, men — men —
men, uden al Oj)dragelse, havde vel vårret det

mest betegnende, men, han holdt jo virkelig af

hende allerede, det gjorde han jo, hun var meget

sød, men — —

.

Han kom saa pludselig til at tænke paa
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Oplriiicl clcriUMlc ved Taflet, da liuii tlrillfde den

arme KaiiiiiuTJiiiiker v. I'enlz, der hiev Mia for-

virret, al liaii tal»t*- luuide Faliiing, Kniv og

(IalT«'I, og iia;r havde VH.'llet Madame KoiiioHofTH

Viiigla>i. llaii kom til at le, — mux faldt iiaii i

Tanker. Det var dog vu nnerkva'rdig Dame,

denne KoutrKSolf; sau aandtuld, so^i Ixda'st, liiiii

liavde endog læst Yoiing's „Niglit Ihonghts".

Han liavdc lagt Mærke til, at hendes Øren vur

sjieiilen fint formed«;, og Ørefjippcn stærkt ml-

viklet; det var Tegn paa Intelligens, sagde man

jo. Hun var sikkert en Dame af Aand og Cul-

tur, det vilde blive meget interessant at hore

Ilendes Meninger om litterære Materier, han glæ-

dede sig allerede paa Forhaand — Charlotte

havde straks begyndt at gøre hende ridicule for

ham, havde kaldt hende en dum Modedame og

en fransk Elegante, men det lod nu til, at den

lille Cousine gjorde Nar af alle uden Undtagelse,

det var hende vist ganske umuligt, at tage noget

au serieux.

Hvor Charlotte havde været smuk i Aften.

Hendes gorge var blændende hvid, og saa

de dejlige, blottede Skuldre. — Næsen var maa-

ske en lille Smule for lille, men hvilken aller-

kæreste Mund, og Tænderne — en Perlerække.

Hvor hendes Robe havde været smagfuld, vinrodt

Fløjl, — jo, hun havde ganske bestemt pyntet

sig for hans Skyld.

Han rev Arket itu og skrev i en Fart et

nyt Brev, men denne Gang absolut uden „men".

Han lakkede Brevet meget omhyggeligt til, rin-

gede, og overgav det til sin ledsagende Cavaller.

Saa gik han tankefuld, langsomt, hen til Vinduet.
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Maanelyset derude faldt i brede Striber ned

over Terrasserne, Sol v poplernes høje Kroner stod

i en svagt skinnende Glans. Lysene var slukte

nede i Schwerin. Slotsnhret hamrede sine tunge

Slag ud i Stilheden, og de glaserede Tegl nede

paa Udbygningernes saddelformede Mansard-tage

lignede lange Rækker af smaa hvide Fiskeskæl.

Der var en Flaggermus, der baskede paa, lige

mod Muren, for saa i et underlig tumlend«; Fald

at dale ned. Det svirrede og suste, derpaa blev

alt igen lydløst og stille.

Hvad var det! — Var der ikke nogen, der

bankede paa Døren derhenne?

Der var nogle der lo og hviskede sammen

derude. — Nu bankede det igen.

„Sover De?"

Det var Durchlaucht Charlotte Friderique's

muntre Stemme.

Nu tyssede hun ivrigt paa nogen.

Prins Christian floj forskrækket om i Ge-

makket, først rundt om Bordet, saa endelig over

til Døren. En Dame lo ustanselig henne paa

Gangen. Durchlaucht tyssede og tyssede til

ingen Nytte.

„Er det Dem, Cousine - — !"

Prins Christian raabte op med en noget paa-

taget Frejdighed.

„Vi troede, at De var i Seng — - — God

Nat — — Sov vel — drøm aimabelt."

Han hørte deres flygtende Fodtrin, saa var

Stilheden der paany.

Længe stod Prinsen og kiggede paa Dorens

Lakering, saa slukkede han Lysene og gik til Ro.
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\)vX var tlog iio^i I lM^-)yliii<-rll^ iiiuinlt liuii

\ar koiiiiiii-l lil ul lig^c paa. I'riii^^eii vciidlf og

ilrrj(;(l«* .si^, iiK'ii ovtTuil sløiltc hun {uui noget

liaanll og kantet, det var »om om hun vur kom-

iiD-l lil at iigg)- i «'ri Bru*ndc.slab<*l og ikke i en

pragiruM liahiakin.seng, med groiine Silkegardiner

og lierlugeiigi' Vauhen. Den urnie Hojhed maatte

o|) og la-nde Ly^'f'"«' |)aany. Kiler en nojagtig

Und( rsogels«' kom lo Slovekoste, et linendestykke,

et Hind af den franske Encyelopedi, en S«Iv-

Sukkerh(tsse, en lilh; Udgave af Gleims Digte og

en stor Snkkertang, frem for Lyset.

Det muatte virkehg siges, at „Dnrrldaneht**

Cliarlolle ^jonle sit Ldvalg i Litleniliin-n im*d

Smag.

Prinsen tilhragte en meget nrohg Nat. Der

var stadig noget der trykkede, og Imn havde »h«

besynderhgste Dronmie, hvori Bonaparte og en

mægtig Snkkertang stadig hgnrere<le.

Prins Cliristian vaagnede ganske tidhgt.

Klokken var vel henad fem.

Lige som han slog Øjnene op overfaldt der

ham en saa iit>elvingelig Munterhed, at han be-

gyndte at le ganske hojt.

Han laa og tænkte paa dette kostelige

Schwerinerhof.

Hertugen, der havde underholdt Damerne

med noget saa interessant, som at Prisen var

steget paa Tobak i det Pfaltsiske, og at Klejn-

smedesvendene havde gjort Opstand i Dresden;

og da han mærkede, hvor betagne de var af
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Emnerne, lioldt han deres Opmærksomhed last

en Times Tid med lange Udviklinger om Tolerants

Edikter og Statslbndenes Nytte. — — Kammer-

herre V. Schmettan, der stadig kom med sit

„Durchlaucht med høje Gemalinde og Prinsesse

Datter", ndtalt med en Betoning som var det

overjordiske Væsener Talen drejede sig om,

Kammerjunker Pentz, der talte om Kejser Alex-

ander, som var det hans allerintimeste Ven, og

saa den lille Baron Ploen, der kappedes med

Hertugen i Had til Bonaparte, denne Fordærver

af Mennesk<;lighed, Folken't og Traktater.

Dagskæret laa og skimrede udenfor Senge-

omhængets grønne Gardiner.

Han slog dem til Side.

Gemakket laa endnu i en dump, uklar Be-

lysning. Guldlisterne blinkede frem hist og her,

en Prisme i Lysekronen skinnede i en stærk

orange.

Saa stille som all dog var.

En gan.ske svag Kvitren af halvtsovende

Graaspurve der ude lod som vå\ uafbrudt Guiden

paa en Violinstreng. Der var noget nede i Par-

ken, der lød som et Kildevælds monotone Plasken,

men ogsaa det døde hen i en .spæd Nynnen, for

helt at ophore i klingrende Dryp. Han fik en

uforklarlig Lyst til at tælle det som tælles kunde,

alt hvad der var ordnet i Række, forst Gulv-

tæppets sorte Firkanter, saa Tapeternes grønne

Silkebuketter. Han anstrengte sine Øjne for at

naa Ru'kkerne helt op til Loftets hvide Stuk-

festons, der fortonede sig i en uvirkelig blaaviolet

Tone. Træt heraf fæstnede han al sin Opmærk-
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soiiiti«'«! pjiii fl nlorl l'orlni't li^i; ovirrfor. l)«'t

var )ii laiigliiilHcl Duiiir iikmI Hkinii('ii(lc liviii.

iiæstiai alhiiKUif^tig Hud, lif^Mcg og I)I(n1Io.h viir

hun; (l(*l hlaiik«*. poiiuuliHcnMlc Hanr laa stramt

lillia^cfriscn-l, oniiirt hag til i Nakk<'ii i «'ii

iiurgtig Kn»llel»iik«'t. Altfor .ston' Øjn«*, }iy|ino.s«*-

opsjulede iiieil papirslynde Øj<!nlaag, stor Ørne-

iitt'sc* mod smal Næsero<l og en ovfrlegeiil smilende

Mund. Dam«*n var »Ixerkt dekolleterct og ind-

svøbt i stridt, langhoarct Pelsværk, der stod nok

saa |)i(|uant mod den hvide Hud.

Længe laa han og betragtede Billedet, helt

fortabt i Beskuelse. Det var som om det

blev levende, som om de tynde Øjenhuig be-

vægede sig ganske langsomt; og saa dette mage-

los haanske Smil. Saa begyndte han ganske

svagt at nynne, lidt efter lidt højere og højere,

med lukkede Øjne og Armene skudt ind under

Nakken. Det forekom ham, at han selv, Sengen,

alt, sank dybt ned gennem Gulvet, bestandig

dybere; det var en vidunderlig Fornemmelse, som

en let Kildren; uden den ringeste Modstand, blot

som en ustiinselig Gliden. —
Han maatte vist have blundet.

Tydelig kunde han hore, at nogen gik neden-

under, det knirkede svagt, som om man listede

af Sted paa Taaspidseme; det var vel Lakejerne

nede i Forgemakket.

Han stod saa op, klædte sig paa og lukkede

et Vindue op.

Luften var kold og graa, men saa klar, at

han næsten kunde se de enkelte Græsstraa og

Dugdraaber der nede paa Plainen. Hvor dog alt

viste sig sælsom tydeligt, hvert et Blad paa de
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højtstammede, gule Roser Iraadtc frem med skarpe

Konturer. Han følte Trang til at have Interesse

for alt muligt, stort og smaat; en skærpet, for-

trolig Sympathi greb ham, men det var ham

ikke ganske klart, hvortil han skulde knytte

den. — — (Charlotte - han havde omtalt Goethe

og Klopstock, hun kendte lige akkurat Navnene,

hun havde selv sagt, at hun kun brød sig om

at synge, spille og danse, en muntrende Sang

var hende mere værd end otte Goether, og en

lystig Hopval ts usigelig kærere end sejsten Klop-

stocker, voila tout!

Nede i det rummelige Forgemak herskede

endnu Skumring. Foran et stort, lueforgyldt

Pillespcjl vare to Lys tændte i høje Stiiger,

Vægerne laa og kæmpede dybt nede i Tiellen. —

Lakejer vimsede lydløst omkring. — Kanmier-

herre v. Schmettau, en lille, svagelig, tynd Mand

med altfor store Øren og altfor smaa Øjne trip-

pede frem og tilbage, gnidende de uhyggelig

magre Hænder valent frem og tilbage og mis-

sende sært med Øjnene imod Lyset. Han havde

en sær Mani for at se sig selv i alle mulige

Spejle, og paa den Maade skalfede han sig Dag

ud og Dag ind mange triste Indtryk og sørgelige

Syner, som han meget godt kunde have und-

gaaet. Naar man præsenterede smukke Menne-

sker for ham, optog han det som en personlig

Fornærmelse; grinnne Folk kunde han det heller

ikke med, thi anstillede han sammenlignende

fysiognomiske Betragtninger, hvad han nu altid

gjorde, saa kom han dog bestandig til det sørgelige
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Ht'.siillat. al lian i ( triinlir«! var iiogel absolut

iioii plus iillra.

riitjilorcii aaliiicilc.H. i'riiis (<liri.sliaii kom I il

SyiH'.

Sf'hiiK-llaii lik li;;«' .skiiiild, iivrm dd var,

tirr kom, saa vrmll«' linii resolut Hy^^i-ii li! op

pik langsoml op inioii <I<mi afidni Rndc af (ic-

makket. H«! var liam ru imlcrlip Fryil og 'l'il-

fnMlssl il lel.se »let at vende liyggen til en Hojlied,

og man kunde tydelig .se \n\i\ hel«- l'ersoneFi. af

han nod Situatiitiien.

„Er Hs. Dureldauclitiglied i Arhejd.skahi-

nettct?"

Sohmettau niaatle desværre vende sig om.

„Ah! Votre Altes.se royal, Pardon!"

Kammerherren bukkede eller rettere krogede

sig sanmien til en meget dyb Rcverents, og sogle

stadig at undgaa Prinsens Blik. S<'limeltau saa'

aldrig paa den, med hvem han talte, og han

havde erhvervet en vis Routine i at lade Blikket

promenere paii alle andre Steder end netop dér,

hvor det burde have hvilet. Det var ham en

Lidelse at blive betragtet, og han krob n.islen

helt ind i sig selv.

„Hs. Durchlauehtighed med høje Gemalinde

og Prinsesse Datter er just nu paa Morgenprome-

naden, Deres Hojhed!"

Det gav et umærkelig Sæt i Prinsen, det

forekom ham, at et ganske lille Glimt viste sig

inde i Kammerherrens Øjne, en ironisk Trækning

ved Mundvigene, men maaske havde han taget

fejl; saa gjorde han med højre Haand en i .Sand-

hed fyrstelig Bevægelse til Tegn paa, at Samtalen

var afsluttet. Schmettau krogede sig sammen
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igen og trak sig tilbage med en underlig Sniaa-

grynten.

Prinsen gik over i Salonerne.

En Kammerjomfru forsvandt lydløst, efter-

ladende en Støvekost midt paa Gulvet. Inde i

Taffelsalen klirrede det svagt som af Porcelæn.

Der var en ustanselig Løben frem og tilbage

ude paa Gangene, det ganske Hofpersonale var

i fuld Aktivitet, Dørene gik, op og i, og Hof-

damer, der var i Silke fra den lyse Morgen af,

nussede omkring i Gemakkerne og bragte For-

virring i det bele.

Ude i Forgemakket gik Scbmettau stadig

frem og tilbage.

Kammerjomfru Lisette Janszen kom, eller

rettere svingede ind med en Kurv under Armen,

fuld af en Hoben Klude til at pudse Spejlene

med.

„Bevares Jomfru, for en Støj De laver, kan

De ikke gøre Deres Arbejde med en Smule

mindre bruit!

Kammerjomfni Janszen forstod vist ikke, hvad

bruit var; hun sla^bte omkring med en Trappe-

stige og gjorde en umaadelig Spektakkel. Ganske

langsomt og sindigt begyndte hun saa at gnide

paa Spejlet med et gult Hjorteskind, store, sejge

Armbevægelser hen over Fladen, i en Bue fra

venstre til højre, fra højre til venstre lige oppe

fra Guldrammen og ned efter.

Døren gik. Det var Comtesse Hahn.

Denne værdige Oberhofmesterinde havde den

besynderlige Vane at komme baglæns ind ad en

Dør. En æblegrøn Morgenrobe, et mægtigt, hvidt
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Shawl, kom ••n<rliajiinl«ii til Syne, glidende frem

gciiiinii I )t»rs|ini'kk<'ii.

KaiiiiiMTJniiirnH'n fik Tegn ti' '»I forHvin«le.

„Hs. Hojlird linr nok været her?''

SeliiiH'llan nikkede liejaende.

„Han Mpnrgle vel efler Prinsessen?"

Kannnerherren rystede pau Hovedet.

„Hvad Iror De, Sclmieiiau?"

Schuieilau slog nd med Hænderne, loflede

lidt j»aa Skuldrene og trak Øjenbrynene i Vejret.

„Ja, (lud j^ive det maatte fore til niariage, det

vilde give en herlig Ro her ved Hoffet, hvis

Durehlaniht Charlotte kom hort. Hs. Hojhed

lader til at være en artig og elskelig ung Mand,

han tager hende, det er min Overbevisning, han

er ubeskrivelig interessant og ganske modest i

sin Optra'den; han omtalte i Gaar Aftes sin boj-

salige Moder med en sentiment, der gik mig til

Hja^rtet; Vandet kom mig i Øjnene, De v»'*d,

Schmettau, jeg har saa let til Taarer. Jeg tænkte

ved mig selv, hvilken Lykke for Durchlaucht

Charlotte, om det blev til mariage med Hs. Hoj-

hed, han er hojst fortrinligen skikket til at bringe

hende til raison, og jeg sporer allerede Nytten af

hans Ankomst. Jeg véd ikke, Schmettau, om

De lagde Mærke til, at hun havde den rode

Flojelsrobe paa i Gaar, hun anvendte megen Tid

paa sit Toilette, hun havde Krolier, De saa' det,

det er gode Tegn og jeg venter mig meget."

„Ka^re Comtesse, De saa' sikkerligen ikke,

at hun stak Kammerjunkeren med en Naal ved

Bordet, hun lærer aldrig bon ton, jeg er ikke

sangvinsk, men jeg siger som De, Gud give, vi
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var vel af med hende, for dette kan jo dog

umuligt gaa i Længden."

Comtessen stod en Stund hensunken i Be-

tragtninger, saa hviskede hun med en fortrolig,

indsmigrende Stemme til den morgengnavne

Kammerherre:

„Bedste De, jeg anser det som vor Pligt, at

bidrage efter Evne til denne Forbindelse. De

forstaar mig, begge to er unge og trænger til

erfarne Menneskers Bistand, gør De, hvad De

kan, jeg begyndte allerede i Gaar; det vilde

va^re en sand Velsignelse for Hertuginden, om

Partiet kom i Stand, og det maa det; jeg hørte,

at Hs. Højhed allerede var kommen ned, derfor

kom jeg herind, nu ser jeg, at han er gaaet, ovre

i Salonen er han sikkerligen, jeg gaar straks der-

over. Adieu!" —
Comtessen sukkede og svøbte sig ydemiere

ind i sit Shawl, saa gled hun igen hen over

Gulvet, stiv og værdig.

Prins Christian opholdt sig endnu i Salonen.

Langsom gik han omkring og besaa Male-

rierne og de lange Rækker af Silhouetter, der

hang over de høje Mahognikanapéer. Et Klavecin

stod opslaaet, paa Taburetten laa Mængder af

Nodehæfter, nogle var gledne ned og laa nu og

flød hen ad Gulvtæppet. Han tog et Par af dem

op og betragtede dem med hemmelig Glæde; det

var nærmest Sangnoder, Sange af Goldonis Lyst-

spil; det var i det hele taget forbavsende saa

mange Lystspil her var, Lystspil og atter Lyst-

spil i én Uendelighed; Sange af Grétry's operas

comiques, af Zémire og Azor, Aucassin og Nico-
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lette Og Ha'Mil harlic-Bleuc. MonHigny og IMiili-

<lor var ogsua repræsen lerede her i rigl LMvalg,

og 4I1T var .sriiaa gaiiiniflfraiiHke Viser uf L^'sagcs'

Stykkrr; men sr, «l«'l var »lu inorMoinl! Sange af

Jran Ha|>ti.ste Kdiiiiard l)ii|tiiy, Kapelnie^^terfn i

Kjol>enliavn. Del var visl en meget mii.sikal.sk

Cousine liaii der liuvde. Han samlede alle

lla'llerne omhyggelig .sammen og smilte over

alle de munge S<dierz<», Seherzci vivace, han sua'

trykt poii Nodrhladene; det var et temmelig an-

strengende Arliejde, han d«*r havde givet sig i

Lag med, naa! dér laa saamænd et helt Sytoj —

og en Saks! Mon hun rj^i*ntlig havde Ordens-

sans? Han maatte virkeligen stærkt hetvivle det;

han kom til at tænke paa sine egne Værelser

hjemme jiaa Amalienhorg, og siiii- Naturalie- og

Concyliesamlinger sirligt ordnede i mange smaa

Kum med Sedler paa. Endnu en Saks! Et Finger-

hol! En Dukke Silke I! det var dog egentlig he-

synderligt, at hun ikke passede bedre paa sine

Sager, end at de laa her og flod paa Gulvet.

Himlen va^re lovet, at hans kære Samlinger var

i BehoM langt borte fra Ludwigslust; det var

ganske hyggeligt at sidde her og lænke paa de

sjældne Vingesnækker, der laa derhjemme paa

rod Bomuld, trygt og sikkert, for han havde

Noglen lil Skabet her i Lommen. — Mannor-

tafl'eluhret begyndte at klingre Timeslaget ud

med en underlig tilbagetrængt Voldsomhed, for-

skellige Uhre i Sidegemakkerne fik ogsaa Mæle

og prikkede los i alle Tonearter, saa rejste han

sig og gik hen imod Doren. stadig passende paa

ikke al stode uuod alle disse mangfoldige hvid-

lakerede, forgyldte Mobler.
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„Ah! Deres Højhed! saa tklligen oppe, det

étoiirderer mig, maa jeg sige!"

Comlesse Hahn kom for en enkelt Gangs

Skyld forlæns ind ad'Døren.

„Det er maaske med Deres Højhed som med

vor lille Durchlaucht Charlotte, tidligen paa Færde,

oppe med Solen; Hds. Højhed har prisværdige

Egenskaber i denne Retning, hun besøger gærne

sine Fattige om Morgenen, det philantropiske

maa siges at ligge for Hds. Højhed; hun har en

Enke med fem Børn og ét ved Brystet her i

Ludwigslust, som hun med Flid og Velvillie tager

sig af, det er, som Hds. Højhed Hertuginden

plejer at sige, et smukt Charaktertræk at have

et følsomt Gemyt."

De gik samtalende over imod Klavecinet.

„Ah! hvad ser jeg. Nodebladene ligger fremme.

Ja! Hds. Højhed er meget musikalsk — meget,

hun spiller med megen Delicatesse og Følelse.

Deres Højhed kender Tonestykket „Rosenkjederne",

henrivende! „Slaget ved Marengo" magter hun

endnu ikke, men det vil komme." — —
Comtesse Hahn var utrættelig i at lovprise

Durchlaucht Charlotte. Prins Christian mærkede

kun altfor tydelig Hensigten; men han maatte

virkeligen give Comtessen Ret i, at Cousinen var

indtagende og livfuld, særlig det sidste; det med

Brændestykket i Sengen i Aftes beviste det

fuldtud.

Efter Déjeuner samledes Hoffet inde i Have-

salen.

Hertugen for op og ned af Gulvet med et

Aktstykke i Haanden og udskældte den korsi-
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kaiiskr U.surpalor. liona|»jirl<; hicv hver Morgen

«'fl<r Drjeiiiier Gensluin) for FriiMlrirh Kron//

hilre.sle Dadel, senere juui Dagen var <let Adding-

Ion og Ca.slliTeagh der Imi for.

lis. Diirrliiaiirliliglicd raahte op om (laraiiti« r

og Sti|MilatioiH>r. om det liatiivi.ske Sporgsimuil,

Amieiistraklaten og Kuliinettet i London; ingen

forstod et Ord, Hertuginden sud i Sophaen og

saa' mat iid. Prinsesse Charlotte lo med et Lom-

metorkhede for Munden, og Mudumc Kouto.sofF

viftede sig med en Moniteur.

Prins Christian, Comtes.se Huhn og Kammer-

herrerne Schmettiiu og SchSnsee stod ved Vin-

duerne og saa' interesserede ud.

Hs. Durehlauchtighei meddelte tilsidst, at

det var hans Agt af Grenadeer Kompagnierne

ved hvert Regiment at oprette et Jægerkompagni

med grøn Unifonn og rode Opslag; det var

Armeens Reform, det kom an paa i disse han-

satte Tider; — i høj Grad opbragt trak Hertugen

sig derpaa tilhage til Arbejdskabinettet.

Madame blev opfordret til at læse op af de

franske Aviser, men noget morende. Der stod

noget om de parisiske Spradebasser i Journal de

Paris.

„— — De bære kun én Handske; i Torvejr

gaa de med Støvler, i fugtigt med hvide Silke-

strømper. De lade sig aldrig se uden med i det

mindste den ene Haand i Buxeme. Naar de

træde ind i Selskab, hilse de med syv otte Smaa-

nik som Kineserdukkerne. De hilse hverken med

Monsieur, Citoyen eller Madame, men mumle

nogle Ord i Skægget, som ingen, ikke engang

de selv forstaa. Strømperne trækkes ikke stramt
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F

op, Vesten knappes ikke ganske, Lommetørklædet

hænger ud at' Lommen, paa Hatten er en sort

Fjær. Damerne have i det nye Aar blege An-

sigter, beda^kket Hals og bare Skuldre. De kan

kysse deres Børn, bade sig en Gang om Dagen,

ride, bære ingen Dinglepose og hilse blot med et

Nik."

Prinsessen lo himmelhøjt. Hertuginden smilte

blegt, bøjet over sin Kniplepude.

Madame Koutosoff, eller slet og ret „Ma-

dame", som hun benævnedes ved Schweriner-

hoffet, var Hertugindens Lectrice og Prinsesse

Charlottes Frangaise. Hun var meget høj, meget

blond og bar svære Fletninger, der i en højst

synderlig Frisure var lagte ovenpaa Issen i

en Krans. Hendes Kinder var hektiskrode, og

hendes Øjne var lig dem, den ægyptiske Old-

tidskunst udstyrede Mennesker med, store og

mandelformede og stillede langt hen imod Tin-

dingerne. Der spillede altid et aandrigt Smil

omkring de fintformede Læber. Men der var

mange Tegn, der tydede paa Sygelighed. Tæn-

derne var ikke ganske præsentable. Holdningen

var undertiden daarlig, og der var i Øjnene en

lysende Glans, der bragte Tanken hen paa Bryst-

syge. Man kom til at tænke paa en smuk Ruin,

saa' man Madame. Hun var født i Polen, men

havde levet mange Aar ved Hoffet i Petersborg,

og Madame levede paa de lystige Minder fra den

fede Sultanas Hof, cette illustre princesse, som

hun kaldte Katharina. Hun forstod sig paa

Kunst, havde saaledes forbavset Dershåvin højligen

ved i Eremitagen at kritisere Rembrandt, og hun

havde staaet paa en fortrolig Fod med den lærde
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n[nni\U'\U' Diisrlikof; nua vur cJeU ul hun pludx'iig

tik Ordre lil al (orludc KejscrholTct, ingen vidste

«>genllig livorfur, selv tulle hun uldrig deroui, del

vur dér, ul det niorke l'unkl i iiendes I^iv lua,

ug nu altsau var hun havnet lier ved delle lille

nurdly^ke Hof, hvor hende« slort anlagte Vaner

ug ekslruvuganle Viesen kun lidet harmonerede

med de mere beskedne Forhold

„Hvor jeg er træt efter den Féte i Gaar.

Kr De ikke, Cousin?"

Prinsessen gabede ganske lydeligt.

„Hvor min kære Cousine er lil Stede, tror jeg

ikke, man mærker noget til Træthed!**

Prins Christian bukkede chevaleresque.

„Altfor megen Artighed; kom nu blot ikke

oftere med horrible Complimenter og Sublimi-

teter; del var, ved den sode Gud, trættende at

se saa meget Hofkrapyl paa én Gang som i

Gaar."

Hertuginden saa' over paa Prinsen med et

bekymret Blik.

Comtessen og Kammerherrerne converserede

hviskende ved Verandadoren.

„Schildhausen's Dumhed er kendt i hele

Mecklenborg og langt ind i det pommerske; hvis

Hukommelsen ikke slaar mig fejl, roste han mig

i Gaar for min pli. Sikken Snak! Vi Prinsesser

af Mecklenborg har ingen pli og har aldrigen

hatl det, det er vi altfor fornuflige til. Det eneste

romantiske i vor Famile er en ominos Historie

om en Prinsesse Sophie Dorothea, der ikke havde

pli, hun var dodelig forlibt i en italiensk Læge

her ved HoflFel og vilde flygte til Berlin med
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ham, i Doberan blev hun indhentet, Lægen skød

man ned som en Hund, saa blev hun gal. Hendes

Billede hænger deroppe, hun ser uhyggelig ud,

tynd og gennemsigtig og saa Øjnene, jeg gaar

aldrig dér forbi om Aftenen, hun spøger nok

omkring, Chretschmer har set hende staa ved

Vinduet — Men er det nu ikke skrækkelig

sørgeligt, at hun ikke maatte faa den Læge, naar

hun nu var saa forlibt i ham, og han var saa

vidunderlig smuk, og saa sang han nok for

hende; der har sikkerligen været Trolddom i

Tonerne."

„Hvem var det, der skød Lægen ned?"

spurgte Prins Christian.

„Det var Hertugen, Georg Wilhelm, hendes

Gemal "

„Ja, men det forandrer dog Sagen ikke lidet;

naar det var hans Hustru, Italieneren échapperede

med, kan man ikke fortænke ham i, at han tog

Revanche, han var endog berettiget dertil, synes

jeg, paa Moralitetens Vegne."

Madame gav Prins Christian fuldstændig

Ret heri, hun saa' meget beundrende paa ham.

Prinsesse Charlotte for harmfuld op.

„Hvor De dog er elskelig, Cousin, naar De

taler paa „Moralitetens Vegne"."

Hun vrængede efter ham og slog haanlig

med Nakken.

Comtesse Hahn nærmede sig skrækslagen,

Hertugindens Kniplestokke raslede stærkt.

„Og det synes De er rigtigt, det synes De

virkeligen; den arme, ulykkelige Sophie Dorothea;

hun gjorde kun sin Pligt, naar hun échapperede

med ham, maa jeg sige Dem, Cousin; jeg havde
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gjiirt li^c ii«L .>%aiiiiii«-, j<'g vur lahttl uunl ti iiuli-

<*iiHkr Lirgrr, Imvdr j«^ «'l»k<'l firm!"

„Smi, milt Charlott«' ^

If<'rlii^iii<lriis iiKHlfrli^t- H()»t Itxl udvurciHlc

Kanmn'rtnTrr Srlnins«««- lilcv gun.sk<' livid og

lunil<Mlr r<'l»riUk vi-d sin vendisk«* Kroneonh-n

Comtt'ss«* Ilahn gr«'l» .S«hnn;ttau's L('n«'<lf

Haand og trykk«'d«' den staTkt

l*rin.s«*ss«;n stod iiii midt ud»' pim Gulv«'t,

liun var rod i Kindrrn«' og sau' m«'g«*i o|»hi«ls«"l nd.

„D«'! »T mrg«'l ung, Cousin, og forstaar Dem

ikke paa nog«*tsomh<dst af den Art endnu. Mj-n

alligevel! Jt^g har taget mægtig fejl af D«'m!'*

Saa gik hun.

Alle flokkedes omkring Prins Christian.

Hertugindens Stemme skælvede, og Madame

havde Taarer i Øjnene.

Comtesse tiahn saa' raadviid ud; hun var

lige ved at opgive sine sindrig«! Planer.
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I de følgende Dage søgte Prinsen at iindgaa

sin Cousine saa meget som muligt, han var kjølig

og afmaalt. kaldte hende Prinsesse, og beundrede

hende dog mod sin Vilje. Hun, j)aa sin Side,

drillede ham paa alle optænkelige Maadcr, sang

saaledes, naar de i At'tenskunningen sad inde i

Salonen, smaa rørende Sange, baade den om

Dafne, der flygtede og den om den forelskede

Seladon, og hendes mærkværdig lyse Stemme

ligefnjm skjalv af Fryd over de udsøgte Drillerier.

Prins Christian irriterede nu i Virkeligheden

hende mest og det ved at ødsle med særlig galant

Elskværdighed og ganske mærkværdig Interessert-

hed og Bevaagenhed paa hende den blonde Ma-

dame Koutosoff.

Madame benyttede sig af Situationen.

En Dag viste hun sig saaledes ude paa Ter-

rassen i en gul, meget stramt siddende, Silke-

robe. Det var Begyndelsen, og Prinsens Opmærk-

somhed var vakt.
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Fil iiii«l<ii Da;; var hun sua uheldig al Uibc

< I Kiii|»lin^slnriifii('iArkhr<lo lige for IVinHcnn

F««M«'r, liati lo;,' (lil o|t f»g overnikte hende del

med i'l h«»ni;;l l»uk; Mntlanie hverken røthricdc

rllrr smilede, kun hikkede, hvad der duperede

ham me^^el; han var vant lil nt se IffiFsmil og

llotVodme juia alle Ansigler. — Hun .samle<h' paa

Knhherslik og havde mæglige, røde, safiftnshe-

trukne Mapper fulde nf sjuddne Hlude. Hun har

disse Map[»er med stor Ynde og loslc Slejfernc

derpaa med ikke mindre Orulie; der var gerne

vanskelige Knu«h'r at fna loste, saa at Madames

sja'Iden skonnc Hænder fik rig Lejlighed til at

vise sig i mangfoldige, udsøgte Bevægelser. I*rin-

sen var cliarmerct i hende, han opho«! al sin

Elskværdighed, al sit Vid for at hehage, hun

saa dybt interesseret ud, men tungsindig, aldrig

sa.i meget som et Smil, kun noget der lignede

en Skygge eller en Afglans af Aandrighed.

og paa den Maade opdagede Prinsen ikke Ma-

dames uheldige Tænder. Hun interesserede ham

virkelig, der var saa meget halvtforstaaeligt i det

hun sagde, og Prins Christian holdt mest af det.

der tænktes helt, men sagdes halvt. Men hvad

der mest forbavsede ham, var hendes store Viden,

ikke alene paa Kunstens men ogsaa paa Natur-

videnskabens, hans eget specielle Omraade. Sagen

var, at Madame, der kendte Hs. Hojheds Kæp-

hest, hver Aften for hun gik til Ro, ivrigt kastede

sig over Studiet af alskens Bloddyr og skal-

hamrende Væsener, og naar hun saa om Morgenen

kom ned, medbragte hun en Fylde af Kundskab

om de laverestaaende Dyregrupper, der fik Prin-

sens'^Hjcrte til at udvides af Begejstring.
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Dagene gik, og Madame KoutosolT var, eller

troede i det mindste at være, i Nærheden af et

stort Maal; hun nægtede i det hele taget ikke

sin Fantasi noget i nogensomhelst Retning. —
En Aften, just som hun og Prinsen sad for-

dybede i Studiet af Kobberstik ude paa Veran-

daen, skete det for hende sørgelige, at hendes

Fantasislot sank i Grus. Prinsesse Charlotte

spillede paa sit Klavecin, Hertugen var i Arbejds-

kabinettet, Hertuginden var gaaet til Ho, og dér

sad de to lige ved Verandaens Døre, bøjede

over en vældig Mappe og studerede Greuze. Bil-

lederne var sentimentale, Klavecintonerne var

sentimentale, og det var Sommeraften med Maane-

lys, en Nattergal slog nede i Buskadset, ogsaa

det var sentimentalt.

Hun tog paa hvert Kunstblad paa en egen

fagmæssig Maade, lod Blikket glide over Bladet

fra det nederste højre Hjørne til det øverste

venstre, og saadant kunde gøres med Finesse,

saaledes at Profilen kom til sin Ret.

Prinsens Stemme var bevæget, men det var

af Begejstring for den skønne Kunst og den

skønne Natur; maaske var det ogsaa Tonerne

derindefra, der gjorde hans Stemme blød og

musikalsk. Han havde i dette Øjeblik mest Lyst

til at gaa ind og tale med Charlotte, sige hende

noget, han længe havde gaaet og overvejet. Saa-

dan virkede Tonerne nu paa ham. Anderledes

virkede de paa Madame, helt erotisk, det var,

som om hun var undergivet en Trolddomsmagt,

og hendes Haand kom i en altfor intim Berøring

med hans, ikke det, at hun greb den, langtfra,

hun gjorde det med Smag, det kunde til Nød
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forstiias saalcdi'S. al liaii skiiM«' Ing«* sin Haaml

væk, for at lniii kiiiid«.- konim«; til at tage det

iiæsir Itlad ; iimmi Prinsj'n, d«r var i dyhf Tuiik«T,

fo*r suniiiM'n o^ trak sin Haarid til sig med t-t

altfor voldsomt Hyk, d«*l var ham, som om han

i det sanmi«' Øjchlik saa' med Indt andre Øjrn-

paa hfiidf; dér sad hun, ro<l, med lysen«!«? Øjn«*.

Kohherstikhladcno flagrede vide omkring, og

Majn»«'n var laldet ned. Han samh-de Blad«*ne

op for hende, rakte hende dem me«l «*t l'nk og

gik ind. —
Hun havde rejst sig, Maaneiyset faldt n«.'d

over hen«les høje Skikkelse, saa gik ogsiia hun.

Da Prinsen kom over i Salonen, sad Durrh-

laucht Charlotte og græd henne ved Klavecinet.

Da han hegyndte at tale til hende, rejste hun sig

op og bad ham i en ret uelskværdig Tone om at

forsvinde. Hun havde Hovedværk og ønskede at

være alene, ikke blot nu, men ogsaa for P'rem-

tiden.

Durchlaucht Charlotte blev mere og mere

uelskværdig. Al Tilnærmelse afviste hun med

haanske Smil og drilske Hentydninger. Saa

kastede Prinsen da i sin Raadvildhed al sin Op-

mærksomhed paa Hertuginden, horte med hartad

utrolig Taalmodighed paa lange Historier og Op-

levelser og om et Besøg hos Marie Antoinette

paa Trianon. Med mange stilfærdige Taarer ud-

gød den gode Dame sin Sorg i lang«« tungsindige

Betragtninger over den ulykkelige Dronnings

Lidelser.

Efter et Par Dages Forlob, kunde han ikke

udholde mere, men søgte til Afveksling Hertugens
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Selskab. Halve Dage tilbragtes nu indo i det

mørktpanelerede Arbejdskabinet med at beundre

Hirschftingere, glatløbede Jagtgeværer med Flinte-

laas, Æressabler, Flinte og Luftpistoler samt

smidige Pragtkaarder, samtidig hermed overvælde-

des han i den Grad med saftige Historier fra

Hertugens muntre Ungkarletid, at han fortvivlet

besluttede hellere paany at nærme sig den drille-

syge Cousine.

Hun lo af ham, men glad over sin Sejr fandt

hun det for godt at være skikkelig for en Tid,

og var ret elskværdig og munter nu. Prins Chri-

stian opdagede til sin store Glæde, at hun i den

senere Tid anvendte større Omhu paa sit Toilette

end tidligere; saa smukt som hun bar sine lyse

Langschawls, og hvor det klædte hende, naar

Nakkehaaret var opsat i trende Bukler, fæstnede

med en meget høj Perlemorskam. Det var ogsaa

kønt, det, at hun altid stak en Blomst ind ved

Livbaandet.

Rigtig en lystig og gylden Tid kom der nu.

Utallige var de Udflugter der arrangeredes til

Skovene der ude østpaa ved Prewitz og Raben-

steinfeld, og den ene Jagt afløste den anden;

Durchlaucht Charlotte deltog i Jagtpartierne med

Liv og Lyst, hun plaffede løs med et Gevær, hvis

Kolbe var beklædt med grønt Fløjl, hun traf

sjældent men lo desto mere. —
Saaledes gik Tiden da, med Dagens og Nat-

tens ustanselige Skifte.

Der var kun én ved Hoffet, der i denne Tid

bar paa tunge Tanker, og det var Madame Kou-

tosoff. Hun, der ellers var saa meddelsom, var
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nu tiiiis, ^ik l>l<'f4 og still«' oiiikriiig, HpiilcWf oiU*

halv« Oiige igennem piia »in forgyldte KranJliuq>e,

og <let var all andet end glade Stemninger, der

fik Mæle i Toner. Det klang iiird IIar|H*slel,

hvor man gik og st(»d. Madame var tungsindig,

men Tun^-^iiidigiied khedle hende, og hun var

ikke den, der lod en saa interessant Sinds>lfm-

ning gaa npaaagtet hen. Hun .stillede sig selv

til Skue, og man heklagede hende.

Omegnens Adel inviteredes hyppig.

Svabre Karosser ndlede ind over Slotsiraardens

toppede lirosten og afleverede sit silkekladtr og

.sahelraslende Indhold pan den høje ia-ppehelagle

Trappe. Inde i Vestihulen, hvor Kandelahre

straiilede med mange og svære Lys, og hvor store

Ballier med Laurhærtræer nede fra Orangeriet

stod i Hækk<s lod Damerne de tunge I*els-

kaaber glide ned Ira de blottede SkuMre; hvide

Arme og lyse Silkedragter k«im til Syne, og

henne foran de hoje Spejle blev der rettet paa de

juvelsmykkode Pandebaand og Haarets kolossale

Stnidsfjersbuketter. Det lyste og funklede med

Diademer og Colliers. Saa na^rmede Herskab

efter Herskab sig den store Flojdor, der forte ind

lil det gule Gemak, Herrerne trak de stramtsid-

dende hvide Piquesveste ned og fik Sabelgehænget

og det smuktluindne Halstørklæde til at sidde

lige, bod saa Damerne Armen, — — et Øjebliks

Taushed, Lakejen smækker Flojdoren op, et Væld

af Lys glider frem. og ind rasler og skratter den

hoje meiklenborgske Adel, ind over Salens spejl-

blanke Gulv, lige over imod den hertugelige Fa-

milie, der sidder dér i en lang Række som paa
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Forundringsstol, oj^ smiler og nikker, og gaber

bag Vifter, saalænge Coiiren staar paa.

Selskabet samles eftcrhaanden. En Hvislen

af Silkeslæb, en Klirren af Sporer og Knirken af

lakerede Støvler. Smaa Vifter bevæges ud i store

Buer, store Vifter i smaa. En ny Vogn ruller

saa frem nede for Trappen, en Stampen af pru-

stende Heste, en dump Lyd af Vogntrin, der slaas

ned, saa bliver alt igen stille. —
Hertug Friedricli Franz gaar nu omkring i

Salen, trykker Baronernes Ha^ider, komplimen-

terer Damerne og skjælder Lakejerne ud paa det

frygteligste.

Baron Ploen fiuir i en Fart en Oversigt over

Ministeriet Pitt's nyeste Beslutninger, og Baron

Finckenstein bliver grundig aalet, fordi han ikke

kan indse, at det eneste, der kan bibegge Striden

melirm Kurfyrsten af Wiirtemberg og Land-

sla'udiune naturligvis er en Bigsbofriuidscon-

clusum.

Hertugen fortsætter sin Ronde i Salen til

alles usigelige Skræk. Frøken v. Ensc taber sin

Vifte af lutter Forfjamskelse, fordi Hs. Dureh-

laucbtiglied .sporger hende, om hun har lavst Dags-

hamborgerens Meddelelse om, at der fra Hannover

er afsendt fire og tyve af de smukkeste Vogn-

heste til Bonapartes Stald i Paris. Kammerjunker

Pcntz maa med Bæven indrømme, at det er en

Skændighed uden Lige, at Kongen af England

har forbudt de neutrale Magter Farten paa Elben,

og han ser dybt rystet ud over Weserens Blokade.

Durchlaueht Charlotte gaar omkring og mild-

ner noget paa de triste Indtryk, Faderen har

efterladt hos de høje Herskaber. Hun overgaar
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iiftBitcii hig M'iv. I)<*ii blajii(l<'ii(lt; hvide 'iViiit

striialrr imo«! ni))i«-ii.s sorl«! Flojl. i)\vx fuiidni

et guMskc siiuilt Hmiiid med en slor Itrilliuit lige

midi for, «n Husorden hiuiren i en bred Moiré-

slojfe vx ellers det eiie.ste Siiiykk«* Mim! hvilk<'n

Gratie bevæger hun sig ikke ime-llem (juusterne,

og saa let en Gang, med en lud Yn<le. Der er

ikke smukkere Pur i hele Salen end Dureblaucht

Charlotte og Prins Christian frederik. Prinsen

ser sjælden vakker nd. Han bærer Uniform

med gyldne P^pauielter og biiui Rabatter. Elefant-

ordenens brede Ordensska;rf sidder stramt over

Brystet, og de tætsluttende lange, sortlakerede

Støvler, der nmir op over Knæene, gør ham

endnu rankere. Maaske er han en Snude for

omhyggelig krollet, Haaret falder ned over df'ii

høje Pand«', og Halsbind«"! er lidt vel sirligt for

en Militær; men der er over hele Personen

noget meget distingveret, og der ligger i hans

smukke alvorlige Øjne et let Udtryk af Melankoli,

der betager alle.

Der skal musiceres i Rosen.

Alle de høje Herskaber bevæger sig to og to

i en lang straalende Cortége henover det blankt-

bonede Gulv. Hertugen og den korpulente, stak-

aandede Comtesse Ebersdorff; Hertuginden og

den bestjærnede Schonsee; Prins Christian og

Prinsesse Charlotte; hun hvisker netop nu noget

amusiint til ham bag Viften; Kammerjunker Pentz,

lang og ranglet, gul udvendig og sur indvendig,

som en Citron, med Comtesse Hahn i knitrende

graa Silke; d<'n lille aristokratisk magre Baron

Ploen med den smukke Froken v. Ense; Baron
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Finckenstein livlig konverserende Hui'daiiieii lier-

tucli, Schinettiiu gnaven som altid, med den

grimme Baronesse Ploen; saa en lang Række

adelige Herrer og Damer og allersidst den apoplek-

tiske v. Birckhaus(^n. ført af den blege og trist-

udseende Madame Koutosoff

Vifterne bevæges uafbrudt, Spejlene gengiver

det brogede Tog, og ind gaar det fra Sal til Sal

til det hvidlakerede Rosen

Prinsessen ler og snakker uafbrudt, hun dril-

ler Kammerjunkeren der kommi^r lige bag ved,

ved at tale saa højt, lige stik imod al Etikette,

og hun klynger sig formelig fast til Prinsens Arm,

saa at han mærker hendes lille varme Haand gen-

nem den hvide Handske.

Rosen er et stort Gemak, i hvis hvide og

forgyldte Møbler en Prismelysekrone spejler sig.

Lige midt under Loftsrosetten staar et girafformet

Klavecin, ved Siden en høj. lueforgyldt Harpe.

Damerne lægger sig blødt tilbage paa de an-

tikke Stole, Slæbene føres ind med et lille gratiøst

Kast, Vifterne bevæges langsomt.

Frøken v. Ense, en mørkhaaret Skønhed,

sætter sig til Klavecinet Hun gør store For-

beredelser, retter paa Lysene, taber Noderne, faar

dem endelig stillet op, lader Hænderne nervøst

glide frem og tilbage over Tangenterne, og spil-

ler saa forskrækkelig længe og forskrækkelig

daarligt.

Der gabes i Smug over hele Linjen; v. Birck-

hausen er lige ved at slumre hen.

„Frøken v. Ense er dejlig, men spiller slet,"

hvisker Prinsessen. „Madame derimod er slet,

men spiller dejligt, vent!"
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l'rMkriicii er oiii^^iilcr fiunlig og bliver uliiuiiile-

lig koiii|>liiiiciil«:rrl l'or bil »uiukke Spil, hun wv'yx

smilentlu og Inrkker .sig Ulbagc. Alle som én op-

fordrer Oiircliiaiirhl Cliurlotte til ut synge, men

liun afKhiur al Opionlring paa det besUjinleHte.

Madame .^kal .spille paa Harpe.

Hun rejser sig .sorgmodig, træt, glutter ned

ad den røde Silkedragt, guur 8uu frem over Gulvel,

tragisk som en Melpomene. Kt Øjeblik staar liiin

henfalden i dybe Tanker, Profilen er vendt lige

imod Scil.skabet, saa nejer hun dybt for Hertugen

og Hertuginden og sætter sig. LKing.somt bojer

hun Harpen ind imod Skulderen, de skonne

Hænder glider ud over Strengene i bløde Aecorder.

Hendes Øjne er næsten lukkede, og hun er meget

bleg.

Hun spiller nu. —
Først liaiirde, voldsomme Greb, dybe, alvor-

lige Toner, saa hurtige Lob helt op til den lyseste

Discant, langsomt daler nu Tonerne nedad gennem

en lang smertelig lydende kromatisk Række, det

bolger frem og tilbage som Havets Skvulp imo<l

Stranden, saa stiger det, hojere og hojere. Tonerne

have tiiget Flugt, en Storm, en Uro og Gæren.*

Pludselig Taushed. En eneste lille Tone klynker

sig frem, den følges af flere, af mange, men de

er alle sørgelige, det lyder noget .spædt, som

Perler der trækkes paa en Snor, af og til vaagner

endnu en hel Ra^kke af trodsige Aecorder, men

de er afma^gtige, lagte i Lænker, og endelig dor

alt hen i blodlfaldende Postludium.

Alle applauderer undtagen Durchlaucht Char-

lotte.

Hofdame Bertuch skal synge, men i det
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saiiime faar Prinsessen ogsaa Lyst derlil, og Hof-

damen retirerer nejende; Madame accompagnerer.

Prinsessens Stemme ryster stærkt i Begyn-

delsen, men lidt efter lidt hæver Tonerne sig

klarere og klarere. Det er den bekendte mecklen-

borgske Folkevise om Hedefuglen fra Pinnower

Heide, der sidder i sit Bur og længes efter at

svinge sig ud. Aarene gaar og den glemmer

Heden, Længselen dor; da saa omsider Burets

Dør endelig aabnes, er det for sent, den fore-

lrækker at blive.

De mørke Heders dystre Stemning lyder

stadig i Accompagnementet som en tungsindig

bevaiget Understrøm, saa dør Sangen hen i den

fineste Pianissinio.

Comtesse Hahn har ikke under hele Sangen

sine Øjne borte fra Prinsen, Kammerherre Schonsee

ser ud til at være meget satisfait og Hertug-

inden trækker Vejret meget lettere. Alle lægger

med Undren Mærke til, at Durchlaucht Charlotte

har Taarer i Øjnene; Madame smiler svagt, hun

tror ikke ganske paa Hds. Højheds Sentimen-

talitet.

Den Aften tog Prins Christian Frederik til

Danmark og Norge en afgørende Beslutning.

Det maalte blive hende. Familien paa Amalien-

borg fik t^t meget langt Brev, der næsten var

ulæseligt; men det var jo ogsaa en ung forelsket

Mand, der havde skrevet det; det forklarede,

hvorfor hele Epistlen næsten kun var én Saft-

ning, og alle Substantiver var skrevne med

lille Begyndelsesbogstav.
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I)ir Ina i aiiilni Ktagc cl »torl G<Miiak iim-<I

vid lldsigl ud over LuikIcI. Kii dyh Kaniap iihmI

liojr |{ Ilder adskiltf'S tru Værelset V(;<1 vw (jIils-

di)r, drr kiindi' skydes ind i Væggen.

I*rins«n oj^ Prinsessen sto«l he^^e nde i

Karnu|iniinniet og saa* paa de hliiasiirte Torden-

skyer, der med rivende Fart trak summen <ler

ude over Mariendorfs og Bachlhars niilelunge

Njialetræsskove, og førtes langsomt niermere ad

Ludwigslust til Det saa* ud som om Skovene,

dér lanijt horle helt forsvandt i Morke; en

IjjiMii Murren og Hnnnmen varslede det fn-m-

brydende Uvejr, Skyerne kom nærmere og nær-

mere, Lyset trak sig summen og forsvandt, r»g

Parken dernede laa dødstille som i angst For-

ventning, ikke en Fugl sang, ikke et l>lad

rørte sig.

„Nu græder Mama dernede," hviskede Char-

lotte hemmelighedsfuldt, „hun er saa hange for

Tordenvejr. Hofdamerne maa sidde om hende

og tale højt, det beroliger hende, og saa hæfter

de Gardinerne sammen for alle Vinduerne.'*

Luften var kvalm herinde og sød af mange

Heliotropers Vanilieaande, og over hele Gemakket

rugede der nu en underlig skinnende gnia Belys-

ning, der fik alt til at træde frem i en skarp og

klar Tone.

„Naar Lynene kommer, vender vi os om og

holder hinanden i Hænderne, n'est-re-pas, saa kan

jeg maM'ke. om De er en Kujon og ryster. De

er jo allerede ganske bleg, Cousin!" Hun lo

højt

„Vil De ikke hellere give mig Deres Haund
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nii, Cousine, ntuir Lynene kommer glemmer De

det vist." De lo nu begge.

„Ja, hvis jeg mau lukke alle Vinduenn^ oj>,

og hvis Cousin saa vil stikke Hovedet udenfor,

mens det hele staar paa, saa giver jeg Dem

Haanden straks."

Det lynede.

Hun greb forskrækket ud i Luften for sig,

hele Gemakket traadte et Secund frem med Con-

turer af svovlblaa Linjer.

„Saa' De det!" hviskede hun overrasket og

betaget.

„Hvilket?" hviskede han.

En pludselig Taushed, en dump, sugende Lyd,

store Skymasser drog just nu hen over Slottet.

„Hvor her lugter svovlet, Cousin!"

Tordenen rendte hen over Himlen, først

langt borte, saa nærmere, saa lige over. Det

lød som svære Skrald. Rudorne klirrede svagt.

„Sidst det var Uvejr, var jeg nede hos Skov-

riderens i Rabensteinfeld, De kan tro, det var

amusant. Der var Spaantag, og Hø paa Loftet."

Brag fulgte paa Brag, det drønede, som brast

hule Kobberbjærge

Uvejret gik sin Kæmpegang deroppe. —
Hun talte, men han kunde ikke høre, hvad

hun sagde; hun lukkede Øjnene for de hvide

Lyn, der stod i Luften Slag i Slag. Pludselig

greb hun voldsomt hans Arm.

„Skal vi ikke gaa ned?" hviskede hun ind

imod ham.

„Nu greb raa cousine min Haand."

Han bøjede sig over hende, greb hendes

Haand, kyssede hendes Haar, hendes Øjne, og i
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en Slrem nf hevæ^wl«' Onl .sji^dr han lii'inh' all.

livnr] linn havde pan Iljærlc, hele sin Sjæl vikh-de

linn Ild.

I lun sniilrdf'. I i)iin'n<' .sIihI Tiuirer.

„Tror De ikke, (Jon.sin, al jej^ vi«l.«»te, al d«'l

var for min Skyld, De var koiinnel. del var da

pcrleklart, for hvis Skyld ellers, og jeg holder

usigelig meget af Dig, det véd den sode Gud,

Du er riglig kær, men Du er lidt viglig *-n flang

imellem, men del skal jeg nok faa pillet ud. for

jeg er lo Aar ældre, og Du maa tieliandle mig

hmmI lilhorlig Skoiisomlied. liorer Du."

„Du kære!"

„Sig det nu ikke .straks til Comte.sse Hahn,

for .saa dor hun da af Glæde, den gamle Kat.

Jeg under sandeligen ikke det Hofkleresi den

Fornoj(?lse al hlivc af med mig. Vi pin«'r dem

til det sidste, n'est-ce-pas , del l>liv«r mugelos

interessant."

Langt l)orte tonede det svagt fra den bort-

dragende Torden. Alle Træernes Blade skælvede

endnu i Angst, tunge Draaber faldt, spning

og knustes mod Ruderne, der kom flere og flere,

et helt Skybnid af Regn plaskede ned, det suste

gennem Luften, som et kogende Fossevæld af

Væde for Vandstrømmene ned denide.

Pludselig holdt det inde. Det sugede og

randt, boblede som af Kilder der sogte ind i

Jorden, det klingrede af Vandlob nede mellem

Gangenes Kisselstene.

Prins Christian lukkede Vinduerne op paa

vid Gab.

„Nu kommer Solen frem over Bachlhal!"

jublede Prinsessen op.
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En smal giilrod Solstraale gik frem fra eii

Sky, forsvandt, og kom saa igen.

„Kom! nu gaar vi ned og driller Pakket!

— De gik. —
Træer og filomster duftede sta^'kl i den ren-

sede Luft, det myldrede ind med vaagnende

Blomsterdufte. Bag Mariendorf stod Regnbuen,

svag endnu i Farve som sløret af en Sølvæm i

det hvide Sollys.

Det er Afrejsens Dag, og Prinsen tager Afsked.

Ude regner d(;t ned i stride Stromme, og der

er ikke Udsigt til at Vejret bliver bedre.

Hele Slottet er i Opror.

Kammerherrerne SchuK^ttau og Schonsee gaar

forlegiui omkring med mægtige trekantede Hatte

med Guldkrauipe og sort Top. Hertugens sidste

Uniformsbestemmelse. Comtesse Hahn svæver

om i det muntreste lyserøde med en stor Buket,

og Hofdame Bertuch smiler over hele Ansigtet.

Hertuginden lager Prins Christian om Hovedet

med begge HaMuler og kysser ham paa Panden,

saa nikker hun moderligt og smiler vemodigt.

Hs. Durchlauchtighed er i Perlehumør og klapper

Prinsen uafbrudt paa Ryggen, han rejser selv

med til Schwerin. Madame Koutosoff sidder oppe

paa sit Værelse og grander, men Durehlaueht

Charlotte er Fyr og Flamme, hun kysser Prinsen

lige paa Munden to Gange i Træk, saa løber

hun alt hvad hun kan ned gennem Parken med

en stor hojrod Silkeparaply, for at komme tids-

nok op paa Udsiglshøjen. Dér staar hun nu og
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Hviii^tT iiH-il >il l/Jiii^Mliawl Hiui længe KalcHrhrn

pr at Hl' in'«l«' |uia Vijt-n, og hun 8mil(*r forn»j«*t,

I hi liiin liiir i .li I ii-iiiiiirliglM'd iagl en stor Buket

Ho.ser i 1 1* I i iit'jscvognt'n.

Snu guar liiiii lijeni og tæller Dagfmo til

Fciraan't,
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IV

Der er stort Taffel paa Frederiksberg Slot;

thi i Gaar Morges kom Prins Christian omsider

ind paa Kjobenhavns Rhed efter to Dagets storm-

fuld Sejlads og Krydsen udfor Meeklenl)orgs

Kyst.

Frederiksbergliauge er et eneste bolgende

Menneskehav. De hoje Herskabers Sejlads i

Kanalen, under Ledsagelse af Harmonimusik med

bla^sende Instrumenter, og derpaa følgende The-

drikning paa den saakaldte 0, er lige endt. De

hvidklædte Sluproere har gjort stram Honnør,

og Publicum har lejret sig inde paa de grønne

Plainer, for at nyde de medbragte Madvarer. Der

er en Summen og en Raaben, en Latter og en

Munterhed omkring de hvide Duge, der breder

sig saa langt Øjet naar. Musiken ovre fra Øen

med det ildrøde kinesiske Lysthus, flyver lystig

ud igennem Luften, daler pludselig næsten uhorlig

ned, dør helt hen, og er der saa igen brusende

stærk med Valdhorns skingrende Fanfarer og
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I ImImxth (liiiikltTc l.y<l. ( piH' |»nn Slollet. iI<t lij^prr

<1< r littjl |Mia 'IVrrasHcii, liviilpil .skinn«;iide iiixNl

Liitli'iis nina, «T Ly.s la'iiillr i ali<; SaU% og

Likrjrrs iiiork«' Sillu»ii«'lt«T .hi\h fan- fnMii (»^ lil-

l»a«,'«' liaj^' i\t' lioj«' KiuliT. F'olk dt*r staar (1«'t, li^«-

nrdriiCor SIolloLs Stenlra[>jK', kan liorr Laniirii

af Slolr, (ler skiihhcs lilhagc, lliirninialieiic o^

Miisikrns Faiifarcrhvirvler, og der er dem, df-r

meiuT ul kiiiuie skimte Kronprin.sens liviillilond«-

Hoved, iiaar liaii rejser sig op.

Om Formiddagen havde Kronprinsen mfnl-

taget Prins Cliri?stian Frederik i Aiidii-ns. Kron-

prins Frederik sUmI helt henne i Vindusnieh«'n

og skrev ved sin hvidlakerede Fult, han vendte

Hyggen ind imod Værelset, og horte ikke,

at Doren gik. Solen faldt lige paa hans Haar;

han saa' saa lillehittc og mager ud, som han

stod dér med Uniformfrakkens altfor store Epau-

letter. Idet han drejede sig om, tegnede Ansigtets

stramme, stærkt markerede Træk sig skarpt imo<i

Pultens grønne Klæde.

„Naa, er det Dig! Til Lykke og vel an-

kommen!"

Urdene stodtes fr«'m, korte, fyndige med en

aparte brøsig Klang, ledsaget af en febrilsk Slaaen

ud med højre Haand. Han var faret lige hen

imod Prinsen, havde lagt Hænderne paa den

unge Mands Skuldre og havde set længe og

forskende paa ham med sine indtrængende, lyse-

blaa Øjne. Saa havde han tiilt længe og hjærte-

ligt, men med en sky Angst for at robe nogen-

somhelst Bevægelse. Han berørte sin egen Ung-

dom, de mange tunge Trængselsdage og morke
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Timer, og der var et Øjeblik, men kun et Øje-

blik, et underlig vibrerende Træk ved Munden,

bans Tanker var vel hos den Moder, som ban

aldrig bavde kendt, den forlængst døde; saa blev

Stemmen igen baard og skarp lidt mere end

sædvanlig, thi Kronprinsen skjulte sine Følelser

under et vel barskt Væsen.

„Naa! Scbrodersee venter mig med Forret-

ninger, vi tales ved siden, men sig mig blot, er

hun smuk, Din Cbarlotte?"

Prins Cbristian havde allerede i Forvejen

forberedt sig paa en straalendc Panegyrik over

den elskede, og i flyvende Fart tegnede ban for

den lunt smilende Kronprins et Billede af hende

med blendende Ord og lange Rækker af Adjektiver.

„Hun er lille, siger Du."

Kronprinsen afbrød, ban sværmede selv for

bøje og slanke Damer.

„Ja, det er hun jo rigtignok, ovcnikøbet

meget lille."

Det kom noget benauet.

„Haa! Haa! bryd Dig bare ikke om det,

smaa Fnientimre er altid godmodige, naa, vi ses

jo ved Taflet; min Søster sidder ovre i Rosen."

Prinsen gik. Han var allerede henne ved

Døren, saa kaldte Kronprinsen, der nu igen var

ovre ved den hvide Pult og skrev, med Ryggen

vendt imod Prinsen.

„Sig mig Du, hun er vel — vel — , naa nu

glemte jeg, hvad det var, jeg vilde sige. Gaa

blot!"

Prins Christian begav sig saa paa Vej over

til Ro.sen.

Han følte sig glad og lykkelig, det forekom
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liaiii, at liJiii siia' paa all«- l'arvT som aliiri;; f<»r;

saiHJan <ii fin Korslaai-iso han ]>lii<lH<?lig fik af

«|rl i^KMirir fitr Imiiii«- i Mal«Ti«*t. I)«;l vur ham

som om (Icniir Fiirv«- for forsi«; Gang vImU* «ig

for Ihim, n<i han skindi- ilyht IihI i ih'ii.s Vil'HI'Ii.

Drr var virkelig La'gcdom i *\vi\ gronnc Farvi-.

Smaragdens 'iVylh-krafl randt ham i IIii. og

jtlntlsclig fik han <'n hh'v Han vihh- foræn* (Ihar-

lolln i Morgrngavc v{ Smanigdsmykkcv Bryllii|>s.

morg«'n('n, naar hun >Iog (h- skønne Ojne «»p,

vihh- han uivr iimd«' drf, med egne Hand«r

vilde han la'gge de ktdigc, mystiske Ædelstene

j)aji hendes Bryst, lange flækker af guldsannmn-

kie<lede Stene, og de sknhh- saa vsere all«- syge

Tankers Bane. - —
Hertuginde Louise Augusta sidder henne ved

sil lill«' ovale Syhord. Hun liar trukket den silke-

helrukn<; Skuffe u«l, og har nu endelig efter megen

Søgen fundet el bredt gult Baand, som hun provcnd«-

liolder oj) imod Lyset for at se, livad Virkning

Farven gor i Solen. Hun bøjer sig saa let for-

over og hefter Baandet i en stor Lokke paa den

bredskyggede Schaferindehat, hun har liggende

foran sig. Del er mærkværdig skarjie Ansigts-

træk Hertuginden af Augustenborg har. Den

meget store, men konl buede Ørnenæse giver

Udtrykket noget mandigt og kækt, og Øjnene

er blaa og smilende, noget vel aarvaagne og

runde i Form. Haaret er sat op i en boj Fri-

sure med runde Bukler og Lokker af Baand, og

paa hver Side af den smukke, hvide Pande er

sirlige Krolier symmetrisk anbragte. Stadig holder

hun Udkig med, hvad der foregaar nede paa Ter-

rassen, hun mønstrer de forbigaaende Damers
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Dragter, og iiaar Imii bojer sig lien imod Vin-

duet, er liun lige midt i Solstriben ; kælent

lader liiin Lyset spille ned over sin bvide Arm,

og bun nynner ganske svagt en lille fin Melodi,

et fornøjeligt Motiv, bun ikke kan blive træt af

at gentage; saa morer bun sig en Stund med at

trække sine lange, frynsede Hansker paa, ganske

lindt smyger bun dem op over Albuen.

Et forfærdelig Spektakkel ude i Forgemakket

faar bende til at fare sammen.

Et liinns imod Fløjdøren, som om et Legeme

tungt falder om; saa en undertrykt Latt(u- af

Pagerne, og igen den samme ubyggelig dumpe

Lyd af noget, der slynges imod Døren. Et Øje-

blik bliver der en Stilbed, som om alle derude

ere listede bort. En let Kradsen og Puslen ved

Laasen, en Lyd som en Klynken, og Dorcn aabnes

meget langsomt, forfærdelig langsomt.

Det er Kongen.

Kong Cbristian den Syvende til Danmark og

Norge.

Han ser sig sky omkring, staar et Øjeblik

grundende, faar saa Øje paa Datteren <lerbenne i

Solstriben, og vil gaa igen, tbi ban kender bende

ikke.

„Sæt Dem dér ben. Sire!"

Kongen sætter sig stille ben ved et af Vin-

duerne, belt ben i Solvarmen kryber den lille

sindssyge Mcmark, forputter sig saa lunt og

saa byggeligt, gemmer sig ind i sig selv, lukker

Øjnene, aabner dem lidt og stirrer næsten uden

Blik over paa Datteren. De stakkels døde dybt-

liggende Øjne blive nu belt idiotiske uden en

eneste Blinken, kun som lo bvidblaa l*erler om-
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laiid«-«!«- al" iiiorkr ØjfiiskygmT. l'lud.selig giver

hun sig til al klyiik«3 og gruxle »om et Hum,

iiK'ii AiiMigtrl liiir d«;t saniiiie Udseciid«; af i'ii

Dod.siiiusk«;, ikk«f en Min«' fnrlnfkkcr nig, og dt*r

er ing«*n Tuarer.

„'rai.s«'Z-V(ni.s!"

Og han tier »tille.

Hertuginden er fulden i Tanker, med Huund

under Kind sidder liun dér siia underlig fortaht

med et sært beskt Smertetru'k omkring Alundeii,

halvt Smerte, halvt Væmmelse, og hun mtrrker

godt, livor hans Øjne dér henne stirrer paa hende.

Saa drejer hun Hovedet ganske lidt, og ser med

halv tilslorede Øjne over paa ham, han vender

Ansigtet langsomt ind imod Vinduet, men aldrig

saa snart er hun paany falden i Tanker, forend

hans døde Øjne er der igen stirrende frem under

de morke Øjelaag, uden et eneste Blink.

Prins Christian er kommen ind, og Hertug-

inden er faret hen imod ham, som var det en

Befrier, hun lob i Mode.

„Gud være lovet, at Du kom!"

De staar en Stund tause. Kongen sidder

stille og stirrer hen imod dem.

„Det er horribelt med disse Tilbagefald."

siger Hertuginden saa lavmælt, „i Gaar var der

igen en Scene ved Taflet, Du véd disse Raseri-

anfald, naar Pagerne har været paa Spil, aa, det

er saa pinagtigt, Du, jeg ønsker næsten, jeg igen

var hjemme paa Augustenborg."

De satte sig hen ved Vinduet.

„Min Broder gør ogsaa alting værre ved sin

Opfarenhed; — men, nu vil vi tale om andre

Ting, om Din Forlovede, ja, hun er virkeligen
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meget Lhariiiaiite, jeg sad igaar og studerede

Portraitel; Øjnene, Du, ere jo mageløs dejlige,

kloge og tungsindige, hun har vist megen Læs-

ning og Verdenserfaring allerede; men er hun

ikke meget stille?"

Prins Christian folte sig forlegen. Det var

nu ogsaa et af Charlottes mange hesynderlige

Paafund, at hun partout skulde være tungsindig

paa det Billede, der sendtes til Kjohenhavn.

Kunstmaleren gav hun bestemt Paabud om at

gøre Øjnene hypokondriske og Munden tankefuld.

Kunstneren var meget pligtopfyldende, og Billedel

blev derefter. Durchlaucht Charlotte fik mere

Aand i Udtrykket end selve Neckers aandrige

Datter, det var virkelig meget virkningsfuldt. .

„Au contrair! — mais non! Hun er P^yr og

Flamme, fuld af Livlighed og Sindsmu nierhed,

lutter Liv, aldrig saa meget som et Øjeblik rolig,

og dog saa blyfa^rdig, og saa har hun saadan en

sangvinsk og haabnem Natur. I maa va^re gode

ved hende, naar hun nu konnner, for hun har jo

sine Fejl."

Hertuginden lo, saa at hendes store hvide

Tænder kom til Syne.

„Jeg glæder mig virkeligen til at faa hende

at se; vi kan faa det muntert, hun vil livne

dejligt op, for, ikke sandt, her er skrækkelig

kedsomt her ved Hoffet. Somme Dage bestiller

jeg ikke andet end at gabe og gabe i én Uende-

lighed — — — nej se! Fru Habbek derovre!"

„Hvor?"

Prins Christian bøjede sig hen imod Vin-

duet.

„Dér ovre ved Hækken! Hvilken Hat hun
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<l«»g miar in('«i! l'rolVrs.Horimleii «t dog ull«- DaL'««

iiogi't vel <?k.sceiilrisk. syiieH jeg.**

„Kr det ikkf tVii Ørsted, den Dame i den

livi«le Kjole?"

Ili'rliigindrn nj-^t«' sig <»|) og kiggede.

„Jo! iiuri kla'der sig ret |)ilfore.sf|iU',

s«' liure den hvide, elcgunle (^saque, <*g SImwIet

m«?d Guldagern. — — — Hvor hun ler. — — Jeg

sua' hende forleden Allen ved Dnpuy's Coneert,

der er noget aparte ved hende, der pirrer Nys-

gerrigheden."

,,I)iijniy! jeg tror sandeligen, at alle Damer

render eller denne sortlokkede Franzos."

De lo begge.

„Ja, larlig det er han nu," skæmtede Her-

tuginden, „hvem kan staa for soadanne Øjesole?

Jeg har nu sandt Ibr Dyden aldrigen set noget

Menneske, der som han kan blistre og fixere

med Øjnene."

„Jeg har talt et Par Gange med ham ved

Hallerne i Harmonien, han overraskede roig, maa

jeg sige, ved sin aandrige Conversation om Thé-

atre frangais' Kunstnere, om Mile. Mars og Talma;

men han er dog altfor prententios og selvglad,

han talte til mig, ganske som om han var min

Ligemand."

Hertuginden lo.

„Jeg beundrer ham overalt, hver Gang han

synger i en Opera kører jeg til Komediehuset,

og stod det til mig, knyttede jeg ham siraks her

til Hoffet som musikalsk maitre de plaisir, vi

trænger alle til et muntrende Element, til lidt

Forandring i det daglige."

Længe sad de og talte om den bedaarende
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Conccrtmestcr nicd de .skønne Øjne og de nuinge

Talenler.

Kongen var faldet i Søvn, han sad midt i

Solen, sammensunken og lille, Hovedet var bøjet

ned imod Brystet.

Taflet er lige hævet.

Kronprinsen har talt ved Bordet, kort men

hjan'teligt; Hertuginden af Augustenborg har

fældet Taarer; hun har nu let baadc til Graad

og til Latter; nu sidder alle inde i de straalende

oplyste Sidegemakker, Damerne samler sig om-

kring Kronprinsesse Maria, og Prins Christians

Søstre har faaet Kammerherre Sehrodersee hen i

et Hjørne, hvor han nu til alles store Fornøjelse

fortæller morsomme Historier. Prins Christian

tra^kker sig tidlig tilbage til sine egne Værelser.

Uden en eneste Tanke, men i en sød, vemodig

Stemning gaar han frem og tilbage, op og ned i

Værelset, fra Døren hen til Vinduerne og saa

langsomt uden om det store blanktpolerede

Mahognybord.

Dér over Kanapéen hænger Billedet af hans

afdøde Moder, Sophie Frederikke.

Musiken spiller ude paa Terrassen, og der

er myldrende sort af Mennesker, thi mange, og

det for en stor Del det fine Publikum, er først

kommen ud gennem Alléen i Mørkningen for at

promenere i Haven.

Solnedgangen er straalende, store rosenrøde
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Skyl»jjrrj<<- har vji-llrl sij^ frnii i llori.sonU'n, og

som cl gnislrciHln null Spyd liggf^r Damhussoen,

raiiimcl iiiW af Di^^rnics »oiU; l'iielicgii.

KrcdrrikhlnTg Kirkeklokke ringer Solen ned.

Efteruaret koiiiiiier. Dagene gaar, det er hen

inio«! Eflerliost. hii.skads(>me staur i Karvehran«!,

rode og skrigende gule, men en Krostnal faar del

hele til al t)legne og nu fortoner I^^indskahet sig

klart og farvefint som en Akvarel, hvor alt tegner

sig i stille Ro mod en afhedet Himmel, uden

voldsomt hlaat og glødende Sol. Dagene bringer

Storm og urolige Skyer, der flyver af Sted over

Himlen; de gule Hladc fyger omkring til alle

Kanter, i hele Skyer ned over Frederiksherg-

bakke. Inde paa Kjol»enhavns Volde striekker

Kastanietræernes gule Løvmasse sig som et uhyre

Bælte omkring Byens rode Tage.

Den syvende December døde Arveprinsen.

Prins Christian Frederiks Fader, stille og roligt

inde paa Amalienborg,

Prins Christian var i den .sidste Tid bleven

i den Grad irritabel og uomgængelig, at det

næsten var umuligt at komme ham nær. Det

var blevet ham til Lidelse at tale med Mennesker,

og han onskede helst at være alene. Han havde

for Vane at lukke sig inde ovre i Søndermarken,

og naar han omhyggeligt havde lukket I^aagcn i

efter sig og prøvende rykket i den for at se om

den nu ogsaa virkelig var lukket, følte han sig

først beroliget ved den egoistiske Følelse, at han
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havde hele Parken for sig selv, og at. Gangenes

Grus kun skultle knirke under hans Fodtrin.

Tjørnene stod bladløse med Klynger af røde

Bær, de sorte Grene stak stride og strittende

frem med lange Rækker af Vanddraaher paa

Undersiden. Gangene var oppløjede af Regn-

ormes Skud, og Jorden saa' sur og trøsket ud

overtrukken som den var med fløjelsgrønt Moslav.

Det dryppede og sivede ned alle Vegne, og Raa-

ger og Krager skreg i Træerne nede omkring

Eneboerhytten og det græske Tempel.

I den Allé, der fører forbi det norske Hus

sidder Prinsen og læser et Brev, meget omfangs-

rigt og med et stort brunrødt Laksegl paatrykt

det mecklenborgske Vaaben. Prinsen ser noget

gnaven ud, thi Brevet er næsten ulæseligt. Hvilken

Skrift dog ogsaa Charlotte harl Den gys(;ligste

lilh^ Klo, og hvor det vrimler med Stavefejl; Ord,

ja h(^le Savninger, er skrevn(^ sammen til et

uend(^lig langt Ord. Han sidder og vender og

drejer Epistlen, gætter og slutter sig saa nogen-

ledes til Meningen. Hvilken Sammensurium det

dog er; de mærkværdigste Bagal(;ller og uafbrudte

Sporgsmaal om, naar „marriagen" skal staa. Og

saa det Speklakkel de Krager dog kan holde

d(U"oppe, — han har det største Besvær med at

raade disse Runer, disse smaa, ledd(^lose, vind-

skæve og dansende Bogstaver, der snart klumper

sig sammen, fortrolige, i tætte Klynger, snart

staar saa ynkelige og raaber over til hinanden,

fordi de er komne ud af Ra^kken og helt ud af

Meningen.

Han følte dog under Tydningen en hemmelig

Glæde, ganske vag og ubestemt, flagrende og
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inlrii tyiiiligf Oiiirifis. I)«l var j«» cgt-iiilig «mi

stor MiHHJori 80111 ()|Mlnig<'r, <1«t var piuilugt liarii.

Han villir inlr liiii(l(f inctl iiiildi* Ord. iiird Umt-

ligr Hlikk«-. iDn- linide næn.somt og varHoiiil ind

i en anden, en hojere Sfjrre, — i hans egrn.

Og saa det piqnante. at Inm var ældre end hanj

Stdv, alene del var <n l'olel.se vierd af lonlig

Stolthed. Lidt eller lidt hegyndte hans forsl*»

Ærgrelse og Gnavenhed over det kejtede og

ubelijælpsomme i Brevet at afløses af en vis

pædagogisk Overlegenhed. Utallige Planer myl-

drede l'reni angaaende den opdnigende Methode.

der var den raadeligste. Hvilken Fryd vilde det

ikke blive, naar han .saa' sine egne Tanker og

Anskuelser saa smaat at spire i hendes jomfrue-

lige Sjæl. Naar saa den Tid kom, at hans Pas-

sioner hleve hendes, hvilken Jubel vilde det saa

ikke blive at kunne sidde saadan hen ad Aften-

tide, naar Solen gik ned i Guld og Koser, inde

i Værelsets Skumring og tale sammen om den

antikke Oldtidskunst, om Plato's og Sokrates'

hoje udodelige Tanker og om Naturvidenskabens

Mysterier. Han vilde saa, naar Lampen blev

tændt, vise hende de store, smukt ordnede Sam-

linger, han havde af Naturalier, — særlig Con-

cylier. Stykke for Stykke vilde han tage op fra

det rode Bomuld og forklare hende —

.

Han lod Brevet synke mat ned og faldt i

Tanker, saa rejste han sig og gik.

Der borte laa Kjobenhavn, graa af Regnæm

og Taage. De slanke Spir forsvandt helt i den

tunge Dis, det saa' ud som om Taamene var

knækkede midt over. Prinsen tænkte paa de

celebre Aftenselskaber i Harmonien, paa Schim-
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melmaiin's o^ Etatsraad Bnin's Saloner; hvilken

Figur mon Charlotte egentlig vilde komme til at

gøre derinde, hvor den iibarmhjærtigste Kritik

beskuede alt igennem Stanglorgnet og Monocle?

Han var bange for, at hun vilde blamere sig paa

det frygteligste og det vel endog i et blot nogen-

lunde galant Aftenselskab. Der var ingen Schat-

teringer i hendes Sjæl, ingen fine Overgange, det

var vist bedst han begyndte straks, uaar han

kom til Ludwigslust, med at eorrigere de aller-

værste Fejl. Eller maaske var det rigtigst først

at rette paa de smaa Lyder, som nu det at sidde

med aaben Mund, og pille ved alting, og saa

denne umaadelige Latter; han vilde lære hende

at le diskret og stilfærdigt bag en Viftes Skjul

og ikke som en Kammerpige af fuld Hals, skønt,

det klædte hende virkelig rharmant. Han vilde lidt

etler lidt aabne hendes Blik for Udsigten til det

lyse, straalende Skønhedsliv, der tilhørte Aristo-

kraten af Rang og Aand. En Aspasia, udmærket

ved Vid, Aand og Naturlighed, ikke som disse

Middelalderens altfor dydige og stille Møer, der

gik i Abildgaarde med langstilkede, røde Tuli-

paner i de blege Hænder. Han saa' allerede

hendes dt^jlige, store Øjne, betagne, besjælede,

for sjælfulde, det var de nu ikke, netop det

vilde han gøre dem til. En Genius skulde flyve

op og sætte sig bag ved dem, slaa sine store,

stille Vinger ud.

Disse dejlige, dejlige Øjne — — men som

en Hinds. — —

Han var aldeles betagen, beruset af disse

Fremtidsplaner. Før han vidste af det, stod han

helt nede ved Laagen ud imod Valby. Ude paa
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Slim, (ler lorlr nrd lil iiakkclni.HcL, siia' luin

Ha)il)(>k ^lixi og more .sig over en hid.sk (jase,

<lrr livæsciiilf* og hal.sciHlf' vmltf^di* <*fl4T liam.

l*n»r«'Hsort'n.s va>ldig(; rodhninc KatMid.s Hud skævt,

ln'lt lu'dr |taa drii «»n« Sid« af Hi»vi*<J«*l; og d«'l

iisoigiu'n'd«' ved Mniidcii sl(»<lt«' l'rinsi'ns Sans

for drt .sirlige og foriiiskuiiiH'.

„(iod Dag, Hr. Profe.s.sor!"

Kaiuidseii var f«»rlæng8t konimon af, det rod-

!iaared(» Hoved tievægede sig op og n<'d i lo

dybe Buk; Professoren forberedte sig nu ojen-

synlig til en lille Tale, mens ban langsomt

na'nnedi^ sig:

„Jeg er overbevist om, at Deres HojIhmI ikke

anser det for en synderlig Adfærd, njuir jeg ln-r

uden vid<'re Ceremonier, som god Borger og

Patriot, onsker Deres Højhed til Lykke med For-

lovelsen."

Prins Christian takkede, og Rahbek fortsatte

i samme mærkva^rdige Tone:

„Jeg skattérer mig lykkelig over at kunne

tolke Dem alle brave Dannemænds Fryd over

den for Landet saa skonne Begivenhed," han

rommede sig lidt, ^maa det saa med det samme

være mig tilladt som Frimurer at overbringe

Deres Hojbed en underdanig Hilsen til Hs. boj-

fyrstelige Durchlauchtighed Prins Carl afHessen?"

Den pibende Stemme holdt inde.

„Tak, kære Hr. Professor, det skal jeg; maa

jeg saa bede Dem hilse Deres Hustru, vi hore,

hun ligger syg i denne Tid, det har gjort os alle

ondt for Professorinden, forbaabentlig er det ikke

farligt."

Professoren takkede for Hilsenen.



PRINSESSE CHAELOTTE

„Min Hiislriis Hryst or ilesvarrc ikke stærkt,

Deres Højlicd, Inin luir niaallct holde Sengen

nogle Dage. Kulden er lidt slem nede hos os i

vort gamle Bakkehus, ja, den er; men gode Ven-

ners kærlige Besøg skorter det os alligevel ikke

paa."

Prinsen vilde lige til at gaa, saa var der

noget han kom i Tanker om:

„Det er sandt, jeg har læst Professorens

sidste, ypperlige, historiske Artikel i Minerva,

den gor som altid Profiissoren ustridig Ære."

„Aa, Deres Højhed, ])lot en Bagatelle, men

jeg haaher ikke at være afvegen fra den sande

og simple Maneer, som Historieskrivningen

fordrer.

"

De talte en Stund om Politik og Skueplads,

saa skiltes de.

Oppe i Alléen vendte Prinsen sig om, der

var ta^ndt Lys i Bakkehuset, det tindrede som

klare Stjærner bag de mørke Stammer.

Prins Christian rejste tidlig paa Aaret til

Mecklenborg, utaalmodig indtil Febril sk hed, thi

et Brev fra Hertugen meldte, at Charlotte var

syg og sengeliggende.

En lun og lys Vaaraften korer han saa ind

i Ludwigslust's Slotsgaard. Luften er mild og

lind. Haverne staar fulde af hvide, blaa og safTran-

gule Crocus, og saftige, hvidgrønne Skud fra Løg

og Svibler er skudte højt op over Mulden. Alle

Knopper springer ud, folder sig ud med sammen-
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riillrdr liladr >.oiii kr»>ll«l Slik«', rrth-r «»i^ tt\*

WHv^iwx af Droiiiiiic. Sla-iigler og Skml lofli-r .sig

iikmI l^ysrf, (|( I v.i-lrliT og hølgcr frriii i Vaar-

pragt og nia<iryl<l«'. I)«l ligrsMin kiiitn'r i Liiilf-n.

som om (iiit (Har .sj)riiig<T og slaar tuHcnil l{«'viM;r,

og (log er alt siui wtillo, mens Himlens Farv«;r

iimairkeligt skille (»g drages sammen.

Ailandorenc stiar paa vid Gah.

Dér sidder liiiii i den store, mrd lyonske

Silkenialerier betrukne Lænestol, lille som cl

Barn og bleg, helt puttet in<l i sin hvide Knip-

lingskaahe, og med hiode Puder stoppet ned om-

kring sig. I dm slapt n«'dhjengendc hojre Haand

holder hun en Bog.

Milevidt ud ligger Landet i Aftenskumring.

Marker ved Marker, store grønne Strækninger

med Vaarsæd. Smaiisoer med Aftenhimlens Farver

paa det stille Spejl, og endeløse Gærder med

slanke Popler.

En Blomsterkumme, incnisteret med Cameer

fra Wedgewood, staar midt ude paa det grønne

Gulvtæppe, fyldt med en duftende Klynge blaa-

hvide Hyacinther,

Lige da Prinsen kom. havde hun i en Fart

stukket den Bog, hun læste i, ind under Tæppet.

Det var Housseau'-> Confessions. Han lagde

Mærke dertil og spurgte hende om, hvad del var

for en Bog. Hun bøjede sit Ansigt lige ind imod

hans og saa' paa ham med sine store, troskyldige

Øjne. Saa sagde hun ganske langsomt: „Aa Du!

det er Lessing's Emilie Gallotti."
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1^^ Den en og tyvende Jnni atten hundrede og

seks Ibrmæledes Prins Christian Frederik af Dan-

mark, i Ludwigslusts Shjtskapel, med Prinsesse

Charlotte Friderique af Mecklenborg-Schwerin

Hofpræsten talte længe og salvelsesfuldt om

den ægteskabelige Kærlighed. Livet, sagde han,

fik en Mangfoldighed af Glædestimer, hvor Ægte-

fæller levede efter sindig Dyds enige Grundsæt-

ninger, en Frydskæde af blomstrende Timer, thi

det var fra Hjærtet, at Livet udgik. Tilsidst

løftede han sine benmagre Hænder velsignende

og udbrod ekstatisk med den vise Salomo

:

„Ja, held den Mand, der har en god Hustru,

hans Dages Tal bliver dobbelt."

Hs. Durchlauchtighed Friedrich Franz var

meget misfornøjet med denne Slutning, men Her-

tuginde Louise fældede mange og stilfærdige Taarer.

Prins Christian og hans Gemalinde tilbragte

Resten af Sommeren i Schvverin. En lang Kække

af straalende Fester var denne Tid; men da det

begyndte at lakke henimod Vinteren, blev Slottet

i Ploen sat i Stand til at modtage det unge ny-

gifte Fyrstepar; thi den første Bestemmelse om

at tage til „Tvillingrigernes Dronning, det høj-

taarnede Kjøbenhavn" lige efter Formælingen,

blev straks opgiven, da det danske Hof havde

forladt Hovedstaden og var rejst til Holsten paa

Grund af Krigsbegivenhederne i Tyskland.

En Novemberaften kørte Karetherne frem

foran Pliinerslottets mosgrønne Trappe. Holstenske

Bonder havde samlet sig nede ved Æresporten i
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• n ^^»r^krJl•lnl o^ (orlrm-ii Klyng«-. Mii'iig(l<T af

laii<ilig(' Hiikt'tlcr \t\v.\ oviTrakt Priii.sfi.H8<;n. idi't

KarotiitMi lioldt .stiilts <>g *^*^ <l<-'t inørknedifs an-

tnMKltos vel liiiiidnMler af Begkruii.se ude laiigH

Sel)n'd«l«Tnr, som blodrøde Karneoler oiiilivirvl«'«l«*

al* o.srndr Hog.skyer. Ly.s ved Ly.s tirndtes ^\^•r

langf Ilde lang.s med Skovbryneiie, og de ineniie.sl-

slaaeiide 'rrH'.staminer tegnede sig som mystiske,

indfiltrede Koraller imod den morke Haggnind.

Oppe paa Ilojderne lyste Haal og Havner, som

sære Troldskikkelser kom Mændene til Syne fonin

den rode Ild, liver (iang Dynger af Kvas kastiiles

ind i Flammerne. Paa SlotteLs Altiin staar Prinsen

og IVinsessen, Sangen nede fra SloLsgaarden

toner op imod dem; Charlotte Friderique ser trist

og bedrovet ud, og der er et underlig fraværende

Udtryk i hendes Øjne. Sagen er, at hun er

inderlig ketl af at skulle bo her paa dette afsides-

liggende, ode Slot, og det en hel V^inter. Ak

!

hvor sorgeligt Livet dog er! Hvor skal hun dog

holde denne Vinter ud? Ingen Komedie eller

Maskerade. Hvem skal hun gøre Visite hos og

soupere galant hos, ikke Spor af Løjer mer, ikke

saa meget som en lille rask Hopvals eller en

lystig Engelskdans. Det er med dyb Sorg, hun

tænker paa de glade Dage i Schwerin og Lud-

wigslust, de muntre, frie Ungpigedage, og hun

faar en uhyre Lyst til at give et hojt skingrende

Skrig fra sig. — Da saa Sangens Toner dode

hen, da Altandørene var lukkede, og de tunge

Gardiner trukne for, brast hun ud i den vildeste

Graad. Prins Christian trøstede .saa godt han

formaaede, men til ingen Nytte, stærkere og

stærkere græd hun, og det var ham det umuligste
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at forstaa, hvorfor, vel sagtens var det Træthed

og Overanstrengelse efter Rejsen.

Nede fra Dansepladsen bares Lyd op af

Lystighed og Tummel, Trampen og Raahen; det

knagede og bragede i HraHldegulvet under de

dansendes Trin, og forvirret Brus af ha^.s Sang

og højrøstet Tale bølgede i Luften sannnen med

Violinernes falske Skratten. Pludselig kom der

en Stilhed, hvori man kun hørte Dansens takt-

faste Bevægelse, det lød som om d(>r tau'skedes

inde i en Lo, saa klapjx'des der i lla^nderne, og

Skriget og Skraalet vendte tilbage med Klirren

af Glas og Svuppen af Propper.

Da Prinsessen ikke kunde græde mere, stil-

lede hun sig hen bag Gardinerne og stirrede ny-

figen ned paa de dansende. Hun bed og sled i

Hjørnerne paa sit vaade Kni[)ling.slonmietorklæde.

og hun maatte stadig tørre Duggens Em bort fra

Ruden. Saadan stod hun laMige bedrøvet og

stille; ganske svagt begyndte hun nu, men kun

ganske svagt, at vugge sig frem og tilbage, i

Takt til Dansens Toner, hun trippede lidt frem

og tilbage, nynnende Melodien med, ganske lidt

løftede hun oj) paa den svanedunskantede Silke-

kjole og saa' med usigelig Tilfredshed paa sine

bittesmaa, skøntformede Fødder, stod en Stund

saaledes i salige Betragtninger og gik saa ind

ret fornøjet og munter i SindeL

Dagene tager mere og mere af. Der er ingen

Sol paa Hinden, og om Natten ingen Stjærner.

Tusmørket indhyller alt i en graa Halvnat, og

tidlig paa Eftermiddagen tændes Lys og Lamper
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nulr I l'iiM'ii *ty^ (i|i|M- |taa Sl<)lt(*t. |)<-ii fiic l)a^

giuir Moiii (len uiKlrii i jii'vn, graa Kiisromiighi'<i.

Det ^aniN' Aar «'Ih1«t, <I«'l uyv Aur gryr, og Hun-

gmlrriM' rr lorla-ngst drn^K* horl fra SIoIIi-Im Arii«*.

Dfii slillr Vinlrrlid »t saa oiiiHidrr onim«'.

I'riiisrs.si'ii.s forsi i'fodt«* vr doil korl »'fliT

FiHlsrleii; tJrii lillo lli)jel.s|M*lriikiW' Kislt* sUuir iiii

immIc i »let livi<lo Slotskapel, hvor Medlemmerne

af <lrii ploen.ske Hfrtiigfaiiiilie sover d«'n evige

Sovn. I lliikk«* jtaa i{a>kk<; staar Ki-sterne d«''r,

og Stovet samler sig paa Laagenes Fløjl som et

tu't, fint Spindelvan'sslor; nwn oppe i de lioje

Viinliirrs Kariiic ligger SoIimi nu atter, lidt hieg

«»g hvid en<lnu. spæd kun og fin i Farve, men

det er Vaarsol, og Lovspring er atter i Vente.

Aaret gaar, Krig«'ns Tid er inde. Kronprinsen

har været i Kji)henhavn, er rejst skyndsomt igen

med Kongen over Odense.

Hvad skal det hlive til, hvorledes skal det

dog ende?

I Aftes, den forste August, er en engelsk

Kanonhrig sejlet ind paa Ilelsingors Rhed. og

Divisioner af den engelske Flaade kommer nordfra

ned gennem Kattegat. Solen blinker henover

Stavnenes gyldne Gallionsfigurer, Vinden ud-

spænder de hvide Sejl, Admiralskibets blaa Banner

vajer paa Stortoppen.

Det gaar som en Lobeild ned til Kjobenhavn

„Engelskmanden er der! Engelskmanden er der!"

nu gælder det Danmarks Ve og Vel. Hoved-

staden er i Fare.
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„Dagen" brinj^er cl Opiaub Ira Kiouprinseii:

„Medbrødre! efter at bave bragt alt i den

Orden, som Tid og Onistændigbedcr bod, iler jeg

til Arméen tor med den, saa snart nudigt, at virke

til mine kjau'e Landsmænds Vel, dersom ikke

snarlig Omstændigbeder indtrætl'e, som kan af-

gøre alt piia én efter mit Ønske ærefnld og fredelig

Maade."

Frederik C. 1\

Kjøbenbavn ligner en Myretue, der er rodet

op i. Det stimer med Mennesker i Gader og

Stra'der, paa Torve og Pladser, paa Trappegange

sandes Tjenestepiger rundt om fra Nabolaget for

at konferere om, bvad der bør gøres til Statens

Tarv. Trommen gaar ned gennem (iaden, alle

Mand kaldes til Vaaben og Militar rykker oj).

Nede paa Hjørnet af Østergade og Kjobmager-

gade er der sort af Mennesker, der studere

General-Major Peymann's Opraab til Kjobenbavns

Borgere, og uvilkaarligt rettes Blikket imod Nord,

for det er jo derfra, at alt det skrækkelige skal

konnne. i^lege og forlæste Studenter iler grebne af

Fædrenelandskjærligbed op til Studiegaarden, bvor

en stor Skare af Kammeraterne allerede bar stillet

sig op foran Porten, utiudmodige efter at komme

ind og blive indskrevne paa Listerne; tbi der

ekserceres allerede ude paa Fælleden af Livjægerne

og det næsten hele Dagen. — Hadet imod det

tyranniske og overmodige Engelland er stort og

luende hos store og smaa, og alle som én er be-

sjælet af en a'del Fædrenelandskjci^rligbed og

Følelse for Nationens Fremtarv og Hævdelse af
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\)i\\\vr{n\Vv\s Nalioii{iUkli<(l oj; Sflv.tttf;ii<Ji^li«Mi

Dvrrlnr Koll^ (ii'or^s mIoIIi- lirillfrr.

\hi\*v\u' gaar. Livjn'grriM-.s ænrfuMo Tni'fiiiiig

ihl«' ved Viliciisliii^ li.ir fiiiKlcl Stcil, iIit g'uir

|{y;^lrr rmi. .il l)ii|niy liar ka'inprt iihmI «.*ii Siiar-

raa<li^lnMl o^ ( ioiKliiit«*, <l«'r har forhavsrl all«*.

Al Talr «ln'j<r si;^ cIKts om «li; fjiMnllli;;«.' IJom-

l»anlercr, »ler liar lagt sig iionlcii for drl iior<lr<*

KalkhraMnl«'ri, om IJalli'rirriM' ve«! Svaricmollcii,

«)m Kanonbriggcr og Kaiiono«'rrliaIiij»|M'r.

Kj<0>onliavii cr som i Fohfr; alle »li.ssc Krigens

Ha-dsler, iU'V nii foroslaa! Vognlæs pafi Vognlæs

med alskens hulho, Mohler og Sengrkla-df-r kon-r

Dagen lang ud g«'niiem Vester- og Amagf^rport

;

(l<r lukkes med Skodder og Slaa for D«r og Port,

der gemmes og lukkes ned i Kister og Kasser,

alt det gamle arvvnndne Solvloj vikles »miliyggelig

om med Toj og Tæpper og forvarrs i Skalic og

Skrin. Nede paa Gaden lyder Ma'ngdfns Fodtrin

som en hul Dronen, og ridende Politieorps sprænge

af Sted, saa at Folk hujende splittes til alle

Sider. - - Bygningerne paa Nørrebro, Egypten og

Glacieholmen er forlængst stukne i Brand.

Kolonne paa Kolonne rykker op.

Gambier og Cathcart's Opfordring til at ud-

levere den danske Flaade til Kongen af Engel-

land er bleven afslaaet paa det bestemteste. —
Om Aftenen ligger Byen i Uhyggens frygtelige

Taushod, man venter i Angstens Spænding paa

at Ødelæggelsen skal begynde. Gader og Torve

er nu paa én Gang blevne mennesketomme,

stille og fredelige i det hvide Maanelys.
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Bombardementet paa Kjobenhavn er begyndt;

det er Onsdag Aften den anden September benåd

Klokken syv. En lille, nrolig lysende Ildkugle

flyver i en skraa Bue over mod Stadens venstre

Side, — som et Stjærneskud. Et Øjeblik ser det

ud som om den staar stille liojt oppe i Luften,

men den borer sig frem og daler i en skraa ned-

adgaaende Linje. En fjærn Baslen, et duMn»t

Knald, en l^lafren som af Ildsluer, der slynges i

Vejret, saa er alt igen stille, kun er der dér ude

paa Himlen en svag, rod Skimren, en nrolig

Skiften af Lys og Skygge, som blæstes der i en

ubyre Blæsebælg, og Skorstene og Tage tegner

sig efterbaandcn morkere og morkere, tilsidst kun

som sorte Silbouetter imod Hinden, der lyser i

en teglstensrød Farve. To Brandraketter staar

saa pludselig ben over Luften, de lober en Stund

parallelt, viger saa ud fra binanden og piler lige

lodret ned med en svag, sugende og sydende

Lyd. To Huse brænder nu oj)[)e paa Norregade,

Rogsojler vælter i Vejret, lodret op, med voksende

Styrke. En Regn af Ildgnister folger Rogen et

Stykke, men dor snart ben som en Stjærneregn,

der falder blodt ned over Tagene. Brandvogne

stryger ned gennem Gaderne, Ildskan-et vokser.

Bomber, IldkugKu', Brandpile og Brandraketter

gjennempløjer Hinden i alle Retninger, stoder mod

hverandre og eksploderer bojt oppe.

Kjøbenhavns vestre og nordre Side bra^nder.

Uden for de bra^idende Huse staar smaa skræk-

slagne Klynger, gra^dende Kvinder med Born paa

Armene, og Ma^nd der læsser det reddede Bohave

paa Trækvogne.
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V.w fjciiiilli^ Krtloiiiic, (l<r »T rykket irnl paa

Vrslcihm. MivjT iiKxlla^^ct iih*iI « n liej^n af Kar-

(la'lskrr Ira Srliakki-us lia.stion. Slormkl<»kk«Tii<?8

an^rsiriiMr KK-mt l'yldiT I^iin«'n. men Fnu« Kirkes

nialiiiriil<l<* Kiiikk«'l(in«'r overdøver alle andre, al-

vorlig! inan<'iid<r ringe de Hyen til (irav.

Kiidnu eii Rædselsnat igennem synger Kl<»k-

kerne iid fra (liamliiillerne over den brændende By.

Da gaar d«'r som et Veraah gennem Staden.

Vor FVue Kirkespir w skudt i liran<l. Som

en hvidglodende Knivsod sidder en Brandpil opp«-

i den svimlende Hojde, den har haget sig ind

mellem Sprinkelværk og Sprosser. De tre Guld*

kroner flammer øverst paa Spiret i Ildens rode

Strejflys, Røghvirvler vælter ned gennem Glam-

hullerne og snor sig i lange side Spiraler henad

Kobberets grønne Ir, slikkende sig frem Tomme
tor Tomme. Træværket er i Brand.

Det er, som viste der sig et Himmelsyn, el

Flammehav, en kogende Ildso. Det klemter i

alle Stadens Kirker, rappe, hurtige Slag som

galdt det Livet.

Et Tordenbrag.

Spiret er styrtet ned over Kirkens Tag, har

søndret og sprængt alt. Glodende Strømme af

smeltet Kobber og Malm koger ned gennem

Kirkens aabne Hvælvinger, baner sig Vej ind til

de a^ldgamle Sarkofager, æder sig op ad de ær-

værdige Epitafier og sluger med smaa Knald den

ene more, støvede Fane efter den anden, der

hænge paa de hoje Piller i Bundter og Ra>kker.

Grave, som Aarhundreder ere gaaede hen over,

brager sammen, Stovskyer staar i Vejret og hvide

Knosrler osj Ligklæders Rester kommer til Syne i
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Ildens Skær. Gul«ll)r(»ka(les Messehagler kroger

sig sammen med en sukkende Lyd og svinde ind

til forkullede Rester; gyldne Kirkeskrin og tarve-

rige Malerier dør bort i Ildens Favn, Orgelpibernes

lange Registre bøjer sig sanmien med en dyb

Nt^jen som krumme Spaaner, vrider sig der[)aa

rundt i svære Bugter, ret som fantastiske Ild-

orme, der i fortvivlet Kamp for Livet kæmper

indbyrdes og knuder sig sammen i rasende Bundter.

Langt borte gjaldrer Fjendens jublende Hurra-

raab.

Mandag Aften kapituleredes. Proklamationer

om Fredens Nødvendigbed oplæstes og uddeltes.
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FIcrft Maancdor or gaaode nu, og Prins

Cliiistian og Prinsesse ChariotU? har laget Stå«!«-

paa Amalienborg i Arveprins Fretleriks Palais.

Det er en Formiddag tidlig paa Vinteren.

Lys tændes i alle Gemakker foran de hoje Pille-

spejle og paa Maniiorkaminernes slebne Gesims.

Dér ude sner det, lydløst og tæt. I Timer daler

disse Myriader af Snefnug lige lodret ned, uden

at svingle eller danse i Luften; det er, som laa

der bestemte Punkter, der netop skulde træff^'S.

De kliner sig op ad alt, op ad Vindusruderncs

Krystalblomster, og op omkring de hoje Allan-

dore. Tagenes viltre Rococoengle, Statuerne og

Vaserne pudres helt til, og ude paa Pladsen er

F^rederik den Femtes Rytterstatue behængt med

et tungt Snedække, der nu og da skrider ned.

saa at det stover fint op til alle Sider. Henne

i Marmorkirkens sorgelige Ruin ligger Nicher og

de gabende Vindusaabninger drivende fulde.



PRINSESSE CHARLOTTE

Kapitælernes Acaiithiislov pranger med hvide

Sncblomstcr.

Fra den tidlige Morgenstund har det ganske

Pahiis genlydt af en Scene i stor Stil mellem

I*rinseparret; men nu er Stilstandens dyhe Fred

indtraadt; en Dør hliver lukket noget haardt i,

og fra Prinsens Bi bl iothcksværelse bæres Lyden

ned af hurtige Skridt, op og ned ad Gulvet, frem

og tilhage, og det i én Uendelighed. Baron

Didelot har maattet gaa med uforrettet Sag, efter

at have ventet inde i Forgemakket mindst en

Time, lian saa' ikke videre oplivet ud, da han

gik. Der hviskes endnu mellem Tjenerskabet i

Prinsessens Forværelse, dæmpet og lavmælt fører

Kammerlakej Meyer Ordet: „Det bliver voldsom

plaisir! Didelot var rasende, og saa tænke sig

han møder Bourdeaux nede paa Tra[>pen. O,

det var charmant, kære Bourdeaux! — I skulde

have set ham, han rystede formcligen af Vrede,

saa svindel som han var. Je suis dans un cas

extraordinair, kære Bourdeaux. Ah, mon dieu,

connnent? siger Bourdeaux saa, han blev helt

altereret. Comment? Connnent? Man har ikke

villet modttige mig, siger Baronen saa, her kom-

mer jeg for at gøre Hs. Højhed og Gemalinde

min Cour, jeg venter, jeg ennuyerer mig for-

skrækkeligt, saa kommer omsider Bille ud fra

Hs. Højheds Gemak. Mon cher. Baron, Hs. Høj-

hed har fiiaet Forfald, et pludseligt Ildebelindendc,

han beder Hr. Baronen komme igen ved første

foj(dig(; Lejlighed, muligens én af de første Dage.

Obligeant Nonsens, tænkte jeg straks, men Gud

være lovet, jeg havde bon sens nok lil ikke at
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iiiistr min |ir)>^«-iir<- (i'rspril Hvad »ker mui. i

Dunn iinxirr j«j^ ni I.akrj, H«l-.. IlojlirU I'riii«

sessni sjMjrgrr jrj; sou elU-r. Mfiinchket liliver

nul, jr;^ ser jo iVappaiit al <let «T LiHlHi-olsrii-.

Kiiiltarra.s, lian liiikk<-r o^ '^i^*''' *'i> iilroli^«*ii Holt

uni al Hds. H«>jlic(l niallM'iircii.sniicnt har slem

nii^rainc. Jc^ gik. iim-ii di- kiin vente itenge |Nia

mig, ja, <lr kan. .Ii-g rører mig ikke af Siedet,

ioreiid den mig .skyldige contra Visite liar fiindrt

Sle«l."

Meyers Efterlignei.se.stalent vækker almindelig

Beundring.

Prinsen ringer.

Kammerjomfruerne Torp og ChreLschnier stiuir

og »tikke Hovederne sannnen ovre ved de store

Dakkelojsskahe, der diskuteres om, hvordan drl

egentlig begyndte. Jomfru Klementine 'J'orp ry>l<r

sine hvide Kappeluengsler og ser indigneret ml.

den stramme Mund, der ser ud. som var den

trukket igennem med en Ritraad, lukker over

store og meget vigtige Hemmeligheder.

De to Hofdamer, Komtesserne Guldeneron«*

og Vedelsherg, have trukket sig tilhage til deres

egne Apartementer; de sukker dybt over den

Imslige Misere, saa falder de i sorgelige Tanker

over Julen, der staar for Døren. De torrede

Roser og Lavendlerne duller henne paa Kamin-

j»laden. Ilden lyser flakkende ud over Gulv-

tieppet.

Prinsessen er hegyndt at synge. Lange

Ra^kker af Passager, Triller og Roulader perler i

Vejret, lige op imod det lioje C, der tages med

et spædt lille Skrig. Tonerne strømmer ustanseligt

ud fra det lille Boudoir, en Trilren og Kvinkeleren
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uden Lige. Kii halv Time gjuir; Prinsessen

bliver ved med en utrolig Energi og Iver, det er

tydeligt at ma'rke, at diit er paii Dril; hun synger

fortru og forfra paa det samme, det runger ud

igennem alle Gemakker, giver ligesom et Sæt i

det gamle, ærvan-dige Palais. Hofdamerne ryster

beta^nkelige paa deres graa Hængekrøller og lader

Sytøjet hvert Øjehlik dale langsomt ned i Skødet,

naar Skrigene dernede bliver altfor forfærdelige.

De silkestramme Lakejer smiler overbærende og

trække paa Skuldrene, alle vrd jo, hvad det be-

tyder, naar Hds. Højhed tager fat paa Rouladerne.

En lang, skingerlys Tone, der med ét kna'kker

over, faar Latteren frem, det dirrer og klukker

ganske svagt i alle Kroge, saa høres Prinsens

Dør gaa ovenpaa, alt bliver stilh'.

Prinsessen er hørt op med at synge.

Hun stnekker sig saa lang hun er paa den

grønne Silkekanapé, trækker det ene Ben op

under sig og kniber Øjnene sammen, en kildrende,

vellystig Fornemmelse af Træthed løber gennem

Blodet, det prikker svagt ude i Fingerspidserne,

hun presser dem ned mod den kølige Silke, det

svaler, som en kold Sugen. Der flimrer et Støv-

gran højt oppe, hun følger det med Blikket, saa

langsomt som det stiger midt i Kaminildens Lys-

strime, ganske svagt drejer det. vugger op og

ned, helt op imod Loftets blaallghvide, ligesom

henaandede Stukatur. Hvem der nu kunde n^jse

sig! Hun foler Lyst til at naa den hvide Syring

dér henne i Vasen, men indser godt det umulige

i at faa loftet sig. Armen strtækkes ladt ud imod

Grenen. Nej, det gaar ikke. - Som den Silke-
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Iiyinlr (lo^ er lækk«>r al ligge |»uu, soiii kHlig«.*

nioiii.sifi'hladr, og Huu denne vidunderlige Trwlli«*«!.

I'rinsrn .sUiar midt i houdoireL

llini hur slet ikke iiorl liuiii giui med l>«)r«Mi,

iiii liiiii ser ham, forbavser del h<'nde egenllig

in'llt'r ikk«^ - ser blot paa liam. Øjnene, halvt-

lukkede, vendte imod ham, se lidt søvnige ud.

Armen er skudt ind under Nakken, Benet glider

lidt efter lidt ned. ^Jeg onsker ikke, Charlotte,

at Du (»ptradrr med Dine Sangevolutioner til

hele liuseLs Moro. hverken for min egen eller Tor

Din Skyhl, men lur Omgivelsernes!"

Det blev sagt kort og bestemt i en lav, næsten

hviskende Tone.

Hun sér blot paa han], Munden staar svagt

aaben.

„Jeg kan ikke nok genUige tor Dig, at Dine

vocale Ydelser langtfra tryller Øret, særlig ikk«*

naar Du har spa^ndt Dig op til de højeste Toners

Irgange, mig i det mindste forstyrrer Du — — ."

Hun sprang op med et Sæt. det losnede

Livbaand gled ned paa Gulvtæppet.

„Dér har vi det, det er Dig, og Dig. og Dig

det drejer sig om. Dig og ingen anden, men mig!

har Du ikke saa megen Agtsomhed for som saa!

Du regner mig for det mest ubetydende, der

tænkes kan, Du med Din evindelige Irettesætten

og Delæren, nu si'r jeg Dig én Gang for alle,

keine Vor^vurfe! maa jeg va^re fri, maa jeg va^re

fritagen for alt det dumme Spraderi. Du plager

mig, pla— ger mig Dag ud og Dag ind med Dine

Foredrag og sære Konstord, Du bist ein Mensch

ohne Gefuhl
;
jeg forstaar det ikke, hverken kan

eller vil, jeg knuser alle Dine Coucylier og river
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Dit Herhaiiiini itu, hvis Du }»Iaj^er mig nier. Ja,

det gør jeg. Du maa gærne kalde mig Tor den

dummeste Strutsfugl og Garderobepige paa liele

Jorden, værsgo! jeg kelner mig ikke Spor derom,

jeg faar Hovedværk og Ørepine blot af at høre

paa Dig. Du kan ikke se mig uden at plage

Sja^len halvdød ud af mig. O! Du grausamer

Mensch."

Hendes Stemme lod hæs og halvkvalt af

Graad.

„Men kæreste Charlotte, tag dog mod Haison!"

„Nej, jeg gør ikke! Hvorfor skal jeg altid

mærke, at det er mig, der er den underlegne.

Min Cultivation og Comportcment er god nok.

Du behøver ikke at gaa der og proppe mig Ørene

fulde af al den tossede Videnskabelighed, som

om jeg var en sølle Fatligbøsse, man kan komme

al Ting i. Man skulde tro, at Du har opbudet

alle Dine Kræller for at Vtære mig til Ubehag.

Jeg maa ikke synge, ikke sidde saadan, ikke

sj)ise saadan, ikke le og tale saadan, jeg kan

ikke ha' min Kormiddagsslummer i Fred. Mit

Anla^g og Gemyt er nu én Gang medfod, maa

jeg være i Fred! Hvorfor kommer jeg liverken

paa Comedie eller Masqueradc? Jeg keder mig

her, ja, det gør jeg, her er mig højst kedsonnne-

ligt og ubequemmeligt, saa maa Du sige, hvad

Du vil, jeg bryder mig hverken om Din eller

andres Haaning!"

Hun snuekkede Døren i og gik.

Prins Christian var desva'rre snart vanl til

den Slags pinlige Optrin.

De første to Maaneder eller Ankomsten til

Kjobenhavn havde helt været optagne af Fester
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og Sil.sUalM'liglM'«!: mcii hvor lit o^ oflr luivilr

liuii ikke sidilct v(^l rutlct i Sknik for at iiiiii

skiiidc roinproiniUTe sig. Suadiin som liuii siiii

og lo og snakkciif v<'«| Bordet. Iittjiydt. siui at

all«' kiimlf lioif »Icl. HulTrLs Hern*r og Damer

faiMli. inaTkva-nlig nok, at dot kla'dte hende.

Kronjuinsen sagde, at det var <len pndserligsle

IVinsesse han enchni havde set i sine Levedage.

Kronprinsesse Maria var ogsaa stmks indtiigen i

hen«le, og (Irr kom virkelig en Tid for IVinsen,

iivori al Ængstelse forsvandt; med en vis Stolt-

hed indførte han sin lille, muntre Gemalinde i de

adelige Familier, der kappedes om at invitere

Prinseparret. Baade hos Ernst Schinuiielmaini.

Reventlows og Chr. BernstorflF .samledes alle i en

stor Kres udenom Prinsessen, ntiar hun med sin

lattermilde Stemme og sine pudsige Gebærder

fortalte en morsom Historie. Han havde selv

blandet sig mellem Tilhorerne, der rigtignok ofte

kun bestod af Herrer, Damerne forsvandt, naiir

Historien kom henimod det, der smagte af det

piquante. og han havde selv let ganske hojt,

hvad enten hun nn fortalte om den, snart i hele

Europa berømte Emma Hamilton. om hendes

Ekstravagancer og P^orhold til Admiral Nelson,

eller om Prinsessen af Wallis. den arme Caroline

af Braunsehweig, der gav den europæiske Sladder

saa meget at bestille. Der var nu ogsaa den

morsomme Anekdote om Lady Fitzherbert, den

var nu virkelig ypperlig, men Prinsessen vilde

paa ingen Maade fortælle den. hun pirrede blot

Nysgerrigheden ved at lade forstaa, at den var

magelos dejlig, og saa lo hun saa hjærteligt, at

hele Selskabet brast med ud i Latter.

110



PRINSESSE CHARLOTTE

Prinsen sad paa Kanapeen; lian kinul«' tyde-

ligt høre, at luin inde ved Siden af ynkeligt be-

klagede sig for én af Hofdamerne; enkelte Ord

opsnappede han i Farten som „en rædsom Allarm",

„en Halladekatastrofe" og lidt efter „denne hans

usalige Fornærnielyst".

Han rømmede sig.

Samtalen derinde døde hen i Hvisken og

Smaamumlen. Saa Un\ det ganske højt, det var

let at mærke paa Tonefaldet, at det skulde

høres

:

„Ja, naar han immer beklager sig over, at

min Sang ikke er god nok, hvorfor i Alverden

faar jeg saa ikke en Syngelærer; tror min Gemal

maaske, at hans umorsonnne Correction gor det

bedre?"

Han rømmede sig stærkt. Saa gik de.

Han tog hendes Livbaand op, det duftede

saa fint; denne ubestemmelig line Duft, der hang

ved hendes Kjoler, sad i hendes Haar, og som

han kendte saa godt. Han blev helt beklemt

om Hjærtet; denne Duft, som en solkær Blomsts.

Mest sig selv ynkede han dog, han havde i den

sidste Tid ikke været helt fri for at lægge sig en

Martyrglorie om Hovedet, at kanonisere sin egen

Person. En selvbehagelig Medynk groede i Vejret,

som en Urt med stærk og bedøvende Duft.

Han rejste sig op. Bordet laa overdænget

med Bøger, alt laa hulter til bulter, Bøger af

Kotzebue, Ifllaiid og, tænk — at hun virkelig

gad hrsc det Juks af Lafontaine „Quinctus Hey-

meran von Flaming", Roman i lire Bind, og saa

var hun min sandten ovenikobct helt inde i fjerde

Bog, han gættede sig dertil, thi først fra Side
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olie liiiii<lrr<i<- af var SHirrii«* h^'lt hvid«', o^ <i«r

var slori' Æsolsorrr liist o^ \\ct', og cl«'l sitcl liim

lier M^ fyMir sin lljaTin- uwiX, t\vi\ i\rv liavil«

»au iiM'^cii nylii;^ lioskali roriiodoti; — suii faliil

lian i Tanker. Del havde allid forekoiiiniel ham,

al »ler i hver en Menneskesja-I, helt nede i Dyh-

den. hvis der da i det hele laget var nogi-n

Dyhde, klang vv\ Tone, der vel var værd al lylle

til; thi havde man ior-^t én Ciung hort en sMiudiin,

saa kunde man jo allid slennne .sig srdv saiiledes,

al der hiev Samklang, og ikke .skærende Mislyd.

Man havde Kvnen, ft)lle hun, al stemme sin Sjals

Tone, og det maalle vel være vu .Kolsharpes.

.sammen med mange Sjjeles. Dér var nn Hertug-

inden; en lystelig, munter, evig trilrende Flojte-

lone; og Kronprinsessen, Violinens a*lheri.ske;

og Kronprinsen, Trompetens Klang; Sehrodersee,

Valdhornsfanfarer, og smi alle disse mange Men-

ncsk<T med banale Klaveeintoner; men CharloUe

da? Ak! det var Trommehvirvler. Hvad var

dog herved al gøre? Thi hvor kunde der være

Tale om Samklang; og .saa del, al hun, der

havde Interesse for Musik, som svænnede derfor,

al hun havde saa tør og klangløs en Sjælslone;

— og saa vilde hun have Syngelærer. Lærer i

del musikalske ; men han, han, hendes Mand,

han der vilde forsage alle Jordens Instniraenters

Toner, naar blot han t»n Gang, én Gang fik al

hore den lille, længe ventede, men aldrig horle

Tone, der bragte Livets Samklang ind. — Han

kom til at tænke paa sin Moder. Hans Moder

— og Charlotte. Ja hun, den forlængst dode,

hun alene af alle Kvinder bevarede Livets Orgel-

toner rene og klare til Dødens Dag, og hverken
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kom der indsmigrondc; Fløjters leflende Toner,

heller ikke det skrigende, raptklingende, Fanfare-

overdøvende eller smaaborgerligt klimprende. Det

var nu slet ikke det, lian mente, at være saadan

en ægteskabelig Positivspiller, der blot drejede

paa et Haandtag, for at faa sine egne Melodier

frem, og det evig og evindeligt, nej, det han

længtes efter var det, i stilh; Timer at lytte i sit

Iljærtes knælende Andagt til det sj.ælsmiisikalske,

det der bhendede Øjnene med Taarer, det der

lagde Haand ind i Haand, det der fik Læben til

at skælve.

Hvor Sneen dog falder derude. Alt det, der

er morkt, bliver lyst, og det lyse bliver endnu

hvidere. Al Larm dor hen. Her inde i Gcnnakket

er der en Stilhedens Fred, Kaminilden lyser ud

over Tæppet.

Nu er det ved Julelid; det er Aften med

Stjærnehimmel; der er Stjærner som gyldne Lys,

og der er Stjærner saa hvide som Sølv, blaanende

som blege Saphirer og rødnende med Farver som

ingen Jordens Ædelsten ejer. Og i fjærne, gyldne

Taager stimer de sammen som Stjærnebaal ; ogsaa

enkeltvis i ensom Storhed med umaalelige Hum
til alle Sider ses Kloder, tungsindige, og de stirrer

over til de nunitre Plejader, der danser i hedensk

Nøgenhed; og saa er der langt nede paa Himlen

forladte Stjanner, der bb^ge vandrer egne V(^je

helt inde i andn* Himb^ Det er som om det

drypper med Lys, funker og spruder, mens Farver

ustanseligt veksler. Der er Verdener af Storhed,
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iiCalli'll^ for MriiiM'-skiT, som lianer lalilr Sl«»r,

<l<iii ii(> ^^rtrdriid«- ilya<l<*r laMc. da di* Haatid i

liaaiid. iividklædl«-, ^ik ud over Iliinifn, og der

»T itlinkcndr Taarcr i H«'n'iiic«'s (jiildliaar. Der

»T siiiaa. siniK'iid«' SIjmtimt, iler ligg'T jiaa Hiiii'

l<'ii> Idaa Silkcludsln* og nikkor over lil piir|>(ir«

kla'dt«-, taiikorige, guhlkroncdf, ensoinivandrciidr.

iiH'ii drr rr ogsna Stakl«T, d<*r gaar paa Gravens

Hånd, Idaai'rosnc og sygelige i Glansen. — Og-

saa nede paa Jordrn er <ler Lys, Menneskenes

smaa Lamper og Lys, og der er mange af dem.

der oser mer end de lyser; men de staar nu d«'*r

saa hyggeligt nrd igennem Kjoheiihavns snehvide

Gader, og der er saa langl imellem hver. al de

slet ikke kan se hinanden, og de Mennesker, der

skal ned paa Kongens Nytorv til Comediehuset,

de kan heller ikke se, hvor Lygterne «*r ln*nne,

og saa sporger de Vægteren om Vej.

Dupuy skal optræde i Aften, Kjohenhavnernes

Kæleharn og Yndling, den vidundersmukke Sanger

og Komponist Edouard Dupuy, i sit eget Synge-

stykke, Ungdom og Galskah. Han skal synge

Ritmester Hoses store Tenorparti. Folk hegiver

sig paa Vej i god Tid, for der vil hl i ve iV»r-

skra^kkelig fuldt, der har været udsolgt længe i

Forvejen, og Kongehuset vil give Mode. Der er

Damer, der trampiT af Ste<l i Sneen med store

Pelsstovler, og de ligner Byldter af Toj. saa ind-

pakkede i Shawler og Torklæder som de er.

Der er smaa Selskaher, der i al Gemytlighed har

slaaet sig sammen om en stor Haandlygte, man

ler og skriger op, hver Gang én er kommen ind

i en Snedrive. En Kareth korer forbi, Seletojet

rasler. Lygterne straaler: Kaner klingrer af Sted,
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men lidt otter Miver der mere og mere stille og

mennesketomt, nii og da haster en forsinket

Herre og Dame af Sted med et stort Aftryk af

en Snedrive paa Hyggen; tilsidst er Vjegteren

ganske ene, han ser oj) til Lysene indenfor

Ruderne paa Comediehuset, og han ser op imod

Stjivrnerne. I det samme korer de kongelige

Karether hen over Torvet foild Gielluiset, saa

bliver alt igen ganske stille, og Viserne ovre paa

Hovedvagtens Uhr drejer sig langsomt fremad.

Saa synger han:

Naar Mørket Jorden blænder

og Dagen tager af,

den Tid os da paaminder

om Dødens morke Grav.

Lys for os Jesu sød

ved hvert et Fjed

til Gravens Sted

og giv en salig Død.

Hele Huset brager af Klapsalver, en Klappen

vedholdende og taktfast. Folk er i den højeste

Begejstring, nmn har rejst sig op, jubler og raaber.

Enthousiasmen nede i Parlerret, hvor Studenterne

residerer, og oppe i Hokerlogen, er ved at gaa

over alle GraMiser. Længe var den paa Koge-

punktet, men nu bryder den frem som en Jubel-

storm, der river alle med sig. Der er unge

Mennesker, der staar op paa Bænkene og svinger

med Lommetørklæder, de omfavner hinanden og
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trykker liinaiidfns IlæiKlrr, iiumI store, Hlranleiul«*

^J'"' "^ gl»<lcnil(> Kiiulfr, Hoa er der en Kone

(>|»|M' i Ilokrrlogen der taber en Pakke Sinorn*-

l»rinl; «lrii fariT som <'ii Meli'or ud i 'llicalrel o^

klasker lig<' ned {>aa Kna>«'ne af en ganiiii«*!, fin

Etatsraad. men man ler ikke, man er begejstret.

I)u|Miy har lige .sunget sin store Arie, og man

vil nu liave liam frem. Hele Tlieatersalen er et

bolgi'ude Hav af Hænder, der bevæger sig op og

n«'(l, man hænger ud over Logerandrn, kryber

o|» for bedre al se, skulibes og puffes i de bagerste

liakker, og der er nogle, der græder, for de kan

slet ikke se noget; helt oppe i Galh'ri«! .r <lrr

et Barn, der skriger og skraaler af fuld Hals.

Endelig gaar Tæpp<'t op, Musiken. d<r har

begyndt at spille, forslummer.

Lidt længe er Scenen tom, saa kommer

Dupuy ind ; boj, slank ; hans Gang henover Scene-

gulvet ned til Rampen er hurtig og elastisk; men

han ser trist og træt ud, bleg og nervos er han,

og hans morke Øjne er alvorlige. Rampens

Lys falder i en bred Straale op over ham, han

bukkor flere Gange og forer Haauden op mod

Hjærtet til Tak for de enlhousiastiske Tihaab;

saa daler en Laurbærkrans ned for hans Fodder,

han lofler den op med Anstrengelse, som var

den uhyre tung og smiler overlegent, som haanede

han denne Hob, der koger over i Begejstringens

Hede.

Saa sang han.

Men hvor sang han ikke dejligt med en

Jubel, en storstilet Stemmepragt, en sydlandsk

Ildfuldhed.
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Frisk, for at naa mit Maal jcj^ alt vil vove!

I Kamp mod Argus Elskov s(\jre maa,

mig Haabcls Rosciulnmimc love

at Loniicii l'or min Slra^hrri jeg vil l'aa.

Jeg saa' Dig ej, Du Konnets Smykke.

og dog mit Hjærte for Dig slaar,

l)I()t raiik<Mi om Dig er niiii Tiykke

her i min Barm, dit Billed staar.

Jeg Cilsker Dig, jeg Dig ti I heder

selv Venus laante Dig sit Smil,

et Glimt af Dine Yndigheder

endnu foroge skal min Ild.

Ja! d(^t var Ungdom og det var Galskab,

det var Livsghedens Evoe. Det var som om

Lullen blev rod af Hoser, som om Lysene dan-

sede, og Sorgen den sortheslorede gik beskæm-

met bort.

Da han havde sunget Arien, gik han lang-

somt hen til hojrc^ af Prosceniet, vendte sig mod

Kongelogen t)g bukkede dybt, der blev et Øje-

bliks lydhorc Taushed nede i Theatret, nogle

Buketter kom flyvende gennem Lutlen, men idet

han vilde trække sig tilbage faldt en Buket af

lutter hvide Roser ned paa Scenen, i en stor

skraa Bue kom den fra Logerne, fog hen over

Gulvet med en let Baslen af Silkebaandene.

Dupuy log den op og tabte i det samme Laur-

ba-rkransen, som han noget nonchalant bar paa

Armen, den laa nu igen for hans Fødder, og han

Iraadte paa Slojfens brede, hvide og røde Atlaskes-

baand.

I Mellemakten vendtes alle Blikke imod den

kongelige Loge, der var stærkt oplyst af svære,
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1

liviilt Vokslys, (lir ()v<-n|tmt hi»jr Soivgiirridoii«

var Jiiiliniglc i cllcvfariiifdc Cliiramlols. I <l«-

In; l'or^yMlr Lii*nrslolr, hi'lrukiie u\*'*\ rinll FK»jl,

<I«'r var slillcilr fmii i Logrus F(»rgriiii<l, sa<l,

lu'iigst lil •lu)jn', Ilfrtiigiiuli'ii af Augiistriihorg.

suu IVinscsseriK' JiiliaiH* og Loui.si*, lige Img ved

n<rliigiii(l«ii saii I*rin.s Christiuns G<'nialinilc.

EHcr forsir Akts Slutning liuvde hun l»yll<l

l'huls nird Prinsi'ssc Louisr. Slojrn og Ly^rl

gjord«' lirndo nrrvos, og hun sad nu h«lt hyggr-

ligt her, geuil for I'uhlikunis lilik. Hverken

Kongen (•iler Prins Christian var i Theatn-I.

TtepjM't er guaet op for sidste Akt.

Prinsesse Charlott«' sidder »ler hieg og hvi«|.

khedt oj) imod Vieggens r«»de Fh»jl; hun har

lukket Øjnene og hojet Hovedet tilhag«-, saale<les

at Ansigt«;t helt ligger i Skygge. Hun ser træl

og anstrengt ud «)g famler fchrilsk ved Viften,

der ligger i hendes Skod. Saa aahner hun Øjn«ne.

de er underlig hlanke og store, hun hi»j«'r sig

let forover, s«''r ned paa sine hvide Atlask«*ssko,

tæller Rosetternes strihede Læg, griher sig saa

op til Brystet, rejser sig omsider ganske sagte

op, og gaar meget forsigtig, for ikke at gon* Sloj,

ind i Logens lille Si«leværelse, hvor Lys dosigt

hrænde foran et langt, ovalt Spejl. — Midt ude

paa Gulvet staar hun, stirrer paa Lysene, slaar

mekanisk Viften op og i, og giver sig saa til at

nynne til Musiken derinde, vuggende sig frem

og tilbage i Takt til de indsmigrende Toner.

Med vi farer hun sammen, staar som groet fast,

foroverhojet, lyttende med store, slraalende Øjne,

Brystet holger op og ned, og den hojre Arm er

afværgende strakt ud lil Siden,
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Nu synger han derinde. —

Hun skælver Jet, naar Violinens Toner stiger;

om hendes Læber ligger der et stille fraværende

Smil. Det hvide Perlecollier bevæger sig uman-kelig

svagt paa hendes Bryst. Det er som om en hen-

rykt Bedøvelse har grebet hende, en Trolddom

har betaget hende, de filtrende Flojtesuk gor

hende endnu bU^gere, det toner og klinger med

Strenges Bæven, drømmer dybt nede i Violon-

cellens Toneskygger, og skønnere lyder hans

St(Mnmes Fylde.

Dér inde fra Salen føres nu et Brus af Latter

op, et Latterkor, og det forbavser hende et Øje-

blik, at hun er saa bevæget, da det jo dog kun

er et Lystspil. — Et Lystspil er jo det hele.

Ungdom og Galskab, hun ler selv over sin Barn-

agtighed og gaar igen ind i Logen.

Da hun var kommen tilbage til Amalienborg

lukkede hun sig inde og vilde ikke se nogen for

sine Øjne. Hun havde sat sig ned paa en lav

Puf ved Kaminen, og dér blev hun siddende en

Time igennem uden at røre sig ud af Stedet.

Vitten holdt hun i Haan«len, Theaterkaaben laa

endnu om hendes Skuldre. Hun vilde rejse sig,

men kunde ikke, Kaabens Baand strammede, saa

det gjorde ondt, men hvorledes raade Bod her-

paa, hvorledes løfte Armen i Vejret.

Saa slog Uhret, og hun rejste sig.

Hun gik over i det røde Silkegemak og be-

gyndte at beskue sig selv i det brede Spejl, hun

stod dér lænet mod en Gueridon og saa' interes-

.seret paa Spejlbilledet. Ikke en eneste Tanke

var der, kun denne langttonende Syngen for det
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lit)jr(' Ore, (ler Imriuil«- mmm llii. Jo imri- luin

.snu' |»aa sig si'Iv der iiul«« i S|><'jl<*l, ili's iiht«*

fn>iniii(>(l lilcv liiiii for Bill<M]el, lilsidsl kciidl«-

liiiii ilcl slcl ikke. I)<*t forckoiii licinlc, al (i«-(

Hang inde i del Lys dér pmi Bordet. Hun ly Ilede.

Jo visl sang del inde i I^ysel, lige inde i den

hlaa Kærne at Flannnen, eller niaaske var del

ovre i Vji'ggen : som om en Gravslnjpp«; sad inden-

for 'IVipelet og gned paa Vingerne, ganske sagte,

ganske sagte, .som en (iniden paa en stram

Streng. Del sang, sang, .sang; hun maalle gaa

op og ned, op og ned. Men den 'rapidldom^l

dér sad jo skant, helt skævt, li\nr I'ri^iiKiiie

klirrede irrilen*n«le.

Længe slod hun grundende - htlled«'

saa sine hvide Anne i en slor afmægtig Hue

- og gik.

Dér ude ligger Slotspladsen hlændende hvid.

en .Sneork. Hi»jt oppe sidder den lankeluid«- Nal

paa Maanens Solvslol.

Længe slod hun fortahl og .saa' op mod dr

knitrende Stjærner; der laa en Bog paa B<jrdet,

en Diglsainling af Statfeldt; hun havde slaaet

som i Dromme og hladel i den. del maalle være

Gi'malens. Hun slog op paa Maa og Faa; el

Digt „Til Lykken" fængsled«; el Ojehlik hendes

Opma'rksomhed

:

„Du, som Længselen tidl kalder med hange Raah,

Siig, hvor dvader dit Fjed? Boer Du i Bjærgets

Kloft

hvor med rugende Vinger

Nalten vogler del gamle Guld?
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Blive, la^nges og do hydcr os Skæbiioiis Bud —

Lykke, er du et „Sagn" om en iorsvwnden Tid?

eller er du en „Spaadoni"

om et saligt Elysium?

Doberan, 1. Jan. 1808.

A Votre Altesse, Charlotte Frédérique,

Princesse de Danemark et Norvege.

Med den dybeste Folelse af Hengivenhed for

Deres Hojlied, og med et Hjautes frydefulde Del-

tagelse for Deres Hojbeds Lykke og Fremtarv,

er det, at jeg, Deres Faders, Monseigneur's, gamle

prøvede Tjener, paa Aarets første Dag henvender

mig til Dem, Princesse, nedbedende Hindens Vel-

signelse over Dem for det kommende Aar. Naar

disse Linjer ankomme til Danmarks Hovedstad,

er jeg ikke mere ved Deres Hr. Faders Hof, i

det Dem saa kære Barndomshjem, og ogsaa for

mig saa minderige Fyrslehjem, hvor jeg saa Dem,

Princesse, vokse op, munter og fro som Himlens

Fugle, spredende Fryd og livsalig Glæde, hvor

De kom hen, og varmeden mit gamle, kolde Hjante,

der, vær forvisset derom. Fyrstinde, altid i Livets

Med- og Modgang, helt og fuldt tilhorer Dem.

Nu, De er borte, er der stille, og ogsaa, ja mis-

forstaa mig ikke, tomt og ode her paa Ludvigs-

lust, thi hvor er nu den muntre Latter henne i

Salene, og hvor den glade Sang, og naar nu For-

aaret konmier, for hvem skulle saa Blomsterne

dufte, naar De er borte. Jeg foler mig gammel

og svækket nu, og Hertugen, Deres Hr. Fader,
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liar liiliil imI l>illi^«*l, al <ir| nii var paa Ti«!«*, j(*g

Irak mig lilliag«* lil iiiiiif (ioclscrs Fred og Kiihoiii«

Im'iI. MiiH' Øjiw {»Im-ikIch af TmiriT, idet ji'g skriver

disse Liiijrr, og li\«rl Øji'lilik faldrr ji;g lnMi i

'l'aiikrr. .I«'g ser Dem suii lydeligt for mig, ogsan

Deres Gemal, le IViiie«' Clirt'tieii FriM^Tie, den elske-

lige, liojllM'gaved«', unge Fyrslesoii. og jeg srr drm

l»egge lykkrjige ved liinanden, og skuende fnjdigt

ud imod Fremtidens lyse Aar, og jeg føler ved mig

selv, at jeg nu kan do roligere, nu jeg har set

Deres ung«; Lykke, der gør mig tryg og glad, og

jeg, gamle Mand, har det letsindige Haah en«hiu

en (iang i Livet at faa Dem at se, og hore Deres

njuulre, fornøjelige Tale. —
En odieux évenément har fundet Sted her ved

HofVet nu |»aa den sidste Tid. Madame KoutosoflT

har laget sig af Dage ved Gift. Kataslrophen

foregik paa et Gæstgiversled i Rosloek. og ingen

ved, hvorfor hun falte<le en saa fortvivlet Beslut-

ning, vi gav hende virkeligen en meget rundelig

Pension, saa det kan da ikke have været af Nød,

Baron Finckenstein's Navn nævnes en Del, nim

del er sikkerligen uhegnindet, Madame var nu

noget vel ekscentrisk, og hun havde jo en rus-

sisk Fortid, som ingen kendte. Vi. her ved

Hoffet sendte alle Kranse til hendes Kiste, mer

var der jo ikke at gøre ved den Sag. — —

Schmettau har teglet en Dame her i Doheran.

Deres Højhed kendte hende uden Tvivl, en Frue

V. Eich, Vielsen foregik i al Stilhed i Brudens

Hjem.

Nu tusind Hilsener til Dem, Deres Højhed,

og til Prinsen, Deres Hr. Gemal, fra den gamle

Kammerherre, der al sit Hjærtes hele Overbevis-
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ning ønsker Dem begge et lykkeligt Aar fuld at'

Velsignelse og Fryd.

Vilhelm Schonsee,

chamhellan ved det hertugelige

miM'klenhurg-sehwerinske Hof.

A
Son Altesse

La Princesse de Danemark et Norvege.

Prinsessen sad ud imod Havesiden, i det lille,

røde. ovale Gemak, man kommer igennem, naar

man skal over til Taffelsalen. Det er et aller-

kæreste Gemak, og Prinsessens hijou, silkeover-

trukket, lunt og lyst. Her inde lader hun Verden

derude jævne sig selv, og naar hun lienad Klokken

tolv har forladt Sovegemakket, smutler hun her-

ind, iført en af sine blaa Negligéer, for her kan

hun da sidde og ligge som hun vil, og hengive

sig til alskens Lecture. — Hun sidder nu henne

ved Vinduet, læser Brevet om igen, spiser Kirse-

hærmarmelade og nynner Brudstykker af Pagens

Arie af Figaros Bryllup. Prinsessen læser kun

med Udhylte, naar hun samtidig kan spise noget

til, det er hende ellers ganske umuligt al holde

Tankerne sammen, hnn bliver søvnig, overfaldes

af Ladesyge og taber saa Bogen. Hun skriver

en dejlig Stil, den gamle SchOnsee, og der er

virkelig megen fin Satyre i del med Fremtidens

lyse Aar; det om Madame finder hun en synder-

lig Fornøjelse i at læse om og om igen, for vide-

værdige Tildragelser har en sær lokkende Til-

trækning for hende, jo mere det gaar andre ilde,

des mere forsoner hun sig selv med sin egen

Tilværelse. Hun kommer til at lænke paa, at
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(irt i (iriiiiili-ii <T ^'hII. al .liiicn er ^aa<*t ftaa

roli^l Imii, o;,' ni <!»• iM-ggt« i Ittiis Ovcn-nskoniHl

rr Kinlr oM-r i <l*ii æglcHkulx.'lige llavlilik, Hkoiit

lliniltn iiia.t \itl«-, al il«r <'r iii«>grl iios liaiii, der

irrilrrrr lirii<lc, sdiii iiii drl, ut Iiaii Jilti«i g'uir

iiM'il llaar«! saa forkriis«'!, som skiildc han li!

Ital; iiirii i (Icl II«'!«' Iag«;t or liiiii rd r<»rriojct

over. al (iciiialrii <t koiniiict til sin Samling ig<'n.

og ikke sidder (»g smdrr licndc uixdiageligc lilikk«-

over Kordel, iordi liiiii ler og ikke sidder som

en anden Mnniie, og hun v.x glad over, at han

omsider har in<lsel, al hendes Natur var deslinerel

til Overhierelse, og at hans Iversyge var rel

ulaalelig og uudhohielig. Sandeligen lod hun sig

liverken forkyse eller l'orknenke, og forovrigt

mored«' del hende urimeligt, at Kygtemagerne ude

i Ryen allerede havde travlt med hende, thi hvad

i Alvenlen kunde de Mennesker sige hen«h' paa

andel end godt, hun var paa det fuldeste forsikret

om, at der ikke kunde siges andet end behagelige

Ting om hende.

Prinsen sidder i Bihliolheksværelset. hojet

over store, la^rde Vterker. Det skære, hlaa For-

mid<lagslys talder ind gennem de hoje Hu<ler.

En fin, spædlemmet Solstraale danser ind, klatrer

op ad de hoje Reolers Boger og sidder nu der-

oppe og er kaad, saa er den igen ude af Vinduet.

En Istap hænger paa Sandslensgesimsen og lyser

i Solen. Prinsen ser nu ud over den skinnende

hvide Slotsplads, han er saa glad i Dag, saa

underlig lys i Sindet har han ikke længe været.

Han tænker sig blid paa alle Mennesker, men

mest paa hende. Han vil lade hendes Hjærtes

J24



PHTNSESSE CHABLOTTE

sinaa Fugle synge ret som de lyster, og alt hvad

hun beder ham om, det vil han give hende.

Det falder ham ind, at det er lykkeligt at

være ung i (;t Aarhundredes Gry og det er doh-

bel Ungdom, Vel er han ingen Digter, men han

føler, at det er trist, og har altid været trist, at

spille paa Lyra for den aartrætte Sekelolding, der

haster mod sin Grav, angst for at se det nyes

Morgenrødme. Han føler sig lykkelig over, at

hans Ungdom faldt samnKm med dens, der bragte

Livets store liomantik ind, den evig unge Digt-

ning, der hører alle unge Sekler til. Den gamle

Digterslægt digtede til Danaidekarret, den nye

Hokkeiles om Guldhornene, den gamle Æt digtede

i Ansiglssved forpinte Linjer ved Lys, der brændte

ne<l i Stagerne, den nye fulgte ham, der bar den

evigbra^ndende Lampe i sin Haand, og hver og

én bar Ønskekvist i Haand, og Kilder sprang

frem, hvor de ond saa gik og stod, og der kom

Blomster frem, hvor der for var Sand. Og alle

de gamle Digtere stod dér bag ved Gærdet, det

de ikke kunde komme over, og de missede med

de overanstrengte Øjne imod det altfor sherke

Lys, og de stak Gaasefjerspennene bag om Ørene,

og vred de lilblækkede Fingre, og de tri|)pede

paa Stedet uden at komme frem, og saa gik de

i deres Grave sammen med deres Boger, dem

ingen læste.

Ja, endnu en Gang lykkelig at va^re ung,

naar Tiden er ung, og lyksalig er dtm, der ikke

faar sin Ungdom la^nket sjimmen med Tidens

Alderdom — at have Morgendromme i Aften-

sol. —
Prins Christian tænker igen paa sin Hustru,
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Hvor kd'rli^ er liiiii ikke hlrvni nii paa il«ii

.sidsl«' Tid, ikk«- i Ord, men i .smna Kært<*gii, liar

.saaWMifs for Vaix* al Irøggc sin Hiuiiid i lians,

H/ia slill«', fransk«' slilh« udi-n «*l ••ikvsI«' Onl, «»g

han kan hrsc i liendrs Hlik, al der er nogfl

mi'g<'l niagl|>aaliggcnd(', hun vil ImmK* liani om,

HMii tor ikke sige, livud •Iti riii tr. II vor d«'tte

Oiiislag er koiiiMifl pludseligl. Der er konmi<-n

som rn slor Lysning i disse mange Miutncdcrs

Uklarhed, der <log har hragt ham el God««, m-mlig

del, al han har heri at k<*nde lieltud delle slorr,

hinefnlde Barn; lige ind i hendes Sjæls dulglesle

Krog har han kiggel, i hendes smukke, vaagne

(lm(> har han lærl sig lil al opdage lønlige Ønsker,

som ikke hiev udlalle, al Længsel, der venlede.

Han kender hendes Luner, de er mange, men

gaar hurlig over, han har erfarel, al hun kan

fbrslille sig, men hun roher sig siraks, og del er

hendes Øjne, der røher hende. Hemmeligheder

kan hun nu én Gang for alle ikke gemme paa,

dertil plaprer hun allfor megel løs Dagen lang;

men havde hun ikke alle disse Smaafejl, saa var

hun jo ikke den allerkæreste Charlolte Friderique.

som hun nu én Gang er.

Nede i Slollels Port klingrer Kanehjælder.

Prinsessen sidder allerede dér, indpakkel i

hvidl Pelsværk, svohende del kuldska'rl ind om

sig. Prinsen slaar paa den læppehelagle Trappe

og knapper omhyggelig sine gule Handsker; han

har i Sinde selv al køre de lo vælige Graaskimler,

der sparker i Slenbroen, saa al Portens Hvælvinger

gjaldrer derved. Del rasler og ringler med Hoved-

løjernes Sølvbeslag, de slore, rode og hvide Fjer-
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ponpoiKM" vugger op og ned, del hæklede Kane-

tæppe er spændt ud saaledes, at det fra Heste-

ryggen slæber i tunge Folder ned til begge Sider

al" Forlæderets røde Daniaskovertræk. Prinsen

sætter sig op. Med en numter Mine knapper

han Forlæderet hen paa den forgyldte Knap;

sætter sig saa rigtig til Rette, griber de lange,

hvide Tømmer, og Tjeneren svinger i samme Nu

op, bag paa det høje Sæde. Schweizeren rasler

Portfløjene op. Det hvide, skinnende Daglys

strømmer ind, og ud flyver Kanen i en stor Bue,

helt over imod Statuen, drejer saa i en blød,

langsom Svingning henimod Kolonnaden, et Piske-

knald, og af Sted gaar det gennem den høje Sne;

foran, den hvide aldeles uberørte Sneflade, l>ag-

ved, Kanegængernes dybe, blaanende Spor, i sejs-

ende Fart gaar det ned gennem Amaliegade.

Graaspurve farer i Vejret i kvidrende Sværme, op

til Tagrenderne, hvor de sætter sig i lange, mørke

Kækker; de smaa Skillingskaner kroger sig for-

skrækket til Side. — Turen gaar ud gennem

Vesterport, forbi Frihedsstøtten, der staar med

Snekalot paa midt imellem Havernes rimglitrende

Tracer, forbi Jærnportens hvidpudrede Sprosser

og Sprinkelværk, og ind i Alléen, der ligger i en-

som Majestæt, med Træernes mægtige Kroner,

tyngede af Sne. Luften er klar, opalblaa, og det

spande Sollys lokker spidse Straaler ud af Sneens

Diamanter, der som facetterede Brillanter, Klynge

ved Klynge, er saaede ud over Jorden med en

i Sandhed souveræn Ødselhed. --

Der blev ikke vekslet mange Ord paa Turen.

Prinsessen sad let tilbagelænet og saa gennem

Aandens Taageslør de lange, hvide Tommer, der
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\\\y:,m'i\v Hjia iMroligiiulr, ;^uiiske Mvagl, op og

ned, og hun liiivd«' kun on enPAlc Tank(% cl fncHlft

Ønsko. — Saa k«trl«' <)<• <la iixl i FnMljTikslMTg«

.slolsgaard. Kaniincrlicrre SchrodtTHce hUnI Knii>

Icndi' og linkkiMidc ii«Ml«'ufor Trapiwn og log

imod de li<>j(^ IlrrskalnT. Dm sindssygp Kfmg*-,

der jii-l i drnnr Ugr n-siderfde |»aa Slollid, for-

end lian log til Hendsliorg, var netop nu paa sin

Morgenproinenade ned«« i Hangen.

Der ligger i Frederikshergliauge en Grotte, i

hvis Rund <'n Kilde plasker og klynker, Dag ud

og Dag ind. Selv ved Sommertide er <ler lier«

inde koligt og fugtigt, og grønne Mosser gro

frodigt paa den vædel»lanke Kumme og inde

mellem de porøse Stene.

Kongen sidder derinde og stirrer ud imod de

hoje, hvide Træer, d«''r paa den anden Side af

Kanalen. Paa den huede Bro staar Prinsessen,

hun er falden i Tanker, det hvide Sollys spinder

sit hlege Spind ned over hende. Hun har fulgt

Stien ned mod det kinesiske Lysthus, for at se

om Kongen muligvis var der, men intetsteds er

han at finde, og «ler var dog noget, hun maalte

have sagt ham, forend de andre kom. Hun h(tMt

af ham, og den sinds.syge Mand fantll til alles

Forundring stort Behag i Prinsessen og .søgte

gærne hendes Selskab. Den lille Konge kunde

sidde aldeles hensunken og hetragte hende længe

og forskende, saa at Øjnene blev stive og glas-

agtige inde i det gule, maskelignende Ansigt.

Der var kun én ved det hele Hof, der kom ham

lidt i Mode, det var Prinsessen, hun pludrede og

snakkede med ham, og det var rorende at se,
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hvorledes Staklen, med Opbydelse af alle Evner,

samlede Smulerne sammen af sit én Gang saa

rige Vid, og det blot for al tækkes hende. —
Nu kommer hun over imod Grotten.

„De her, Deres Majestæt, — og ene!"

„Piinsesse, altid ene, altid - — ".

Han stirrede op paa hende med sine tomme

Øjne, der i Dag ser helt udslukt«) ud, men i Øje-

krogenes utallige Rynker, og omkring den ind-

faldne Mund bæver en lonlig Smerte.

„Ak, Prinsesse, aldrig Fred, Pagerne har

drillet mig, de piner mig."

Han rokkede frem og tilbagfe og saå helt

haahløs ud. Der blev en lang Pause nu, Kragerne

skreg deroppe i Træet, og det blev noget mørkere,

en Sky gled hen for Solen.

Hun saå ned paa ham, saa kom det h't

bævende og svagt.

„Man piner ogsaa mig, Deres Majestæt."

„Ved det ikke, jeg altid malheureux, tres

malheureux."

Saa sad de igen ganske tause. Stilheden

irriterede hende synligt, hun havde i dette Øje-

blik Lyst til at ruske i ham, han faldt jo da

ogsaa helt sammen.

„De er da ogsaa et rigtigt gammelt Rokke-

hoved, naar De ikke en Gang viser, at De er

Konge i Deres eget Hus."

Han forstod aabenbart ikke, hvad hun sagde,

smilte blot idiotisk. Med et pludseligt Tankespring

spurgte hun:

„Deres Majestæt var paa Komedien i Onsdags.

Hvilken Oper var det der gik?"
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Man ^var«-<l«- ikk<-. iim n rv-t*<|i ^mn \\t>\fi\f\.

iliin vnlhli'v iitiialriioiiigt.

„Nii iiiiia l)r virkrlig liviie lidt o|> i Mctiiorieii,

Drn's Muj(vstu-I, var <lct Doinlicrrcn i Majlaii«!?

„N«'j, — l'riiisc.'s.si'."

„Det var »la ln'M«'r ikk«- Skallrn af M«ImiI.

vri?"

„I)(»ii .Iiiari, Prinsesse, I)ii{Miy var Don .Inan."

Del kom ganske tonlost, som lienlcl langl

Itorlr fra. I lim l»<)je«le sig lien over liani, stirrede

ind i disse sjælsforladte Øjne, og det var nu som

sank lian helt sammen under hendes giodende

Dlikke. Ihin 'begyndte ui smaamimre, hvad der

var Tegn paa, at den fuldstændigstc Idicdi ind-

Iraadle. Hun lik en {)ludse]ig Indskydelse, «'n

vanvittig Indskydelse, en voldsom pirrend«* Trang

til at faa talt ud til én, ligegyldigt til hvem. til

ham Idioten dér. der sad som et hja-lpelost Barn.

Hun tog hans gustne Haand i sin og hviskede

ind imod ham, forst lavt, som med en Forbryders

hæse Mæle, saa højere og højere, som sroaa Skrig,

der pressedes frem:

„Jeg elsker ham, elsker ham — — elsker

ham. Er det vel Sottise at elske, Majestæt? Jeg

kan jo ikke andet, saadan er min Natur, jeg

brænder ellers op, fortlyder af Længsel. Mit Hjærte

er saa stort og saa rødt, saa rødt, hos de andre

er det Hjærtet og ikke Leveren der giver Galde,

deres Hjærter er grønne, saa grønne af Gifl. Golt

mag es mir vergeben, ich will bald von der fal-

schen Welt kommen, denn ich kann nicht, kann

nicht gliicklick seyn, ohne ihn." —
Hun hulkede.

Hun havde rejst sig op og gik nu hen imod
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Grottens Runding; der stod hun endnu og be-

klagede sin triste Skæbne, lioldende Lommetør-

klædet for Øjnene. Hun ønskede nu kun ét —
— Døden. Saa blev alt igen tyst og stille.

Kongen havde rejst sig.

Ganske langsomt kom han hen imod hende,

stillede sig lige for. Hun blev helt forskrækkel,

som han smilte sært, og dybt inde i hans Øjne,

var der noget, der skød sig frem, som et Glimt

der kom og gik, som smaa hvide Lys, der blev

tændte. Han talte.

„Je ne prends point pour verlu

les noirs acces de tristesse

d'un loup-garou, revetu

des habits de la sagesse,

plus legere que le vent

elle fuit d'un faux savant

la sombre mélancolie,

et se sauve bien souvent

dans les bras de la folie.

Tydeligt, pointoret, overlegent, næsten ironisk,

Linje for Linje, Ord for Ord.

Saa gik han.

Henad Klokken to var de igen tilbage paa

Amalienborg. Prinsessen gik straks ind 1 sit

Boudoir, og nægtede bestemt at tage Imod Ge-

malens to unge Søstre, der var komne for at

aflægge et Besøg. Hun lukkede Døren af, og

satte sig hen foran Kaminen. Hvor var hun dog

inderlig led og ked af dette grinnne, graa Ama-

lienborgpalais! Det var dog noget af det kedsomste
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i Vndni, <l)l al \arr l*riiis<*Hs«' uf Daniiiark!

llv«i-k»'ii iiiaallc liiiii gaa riiiidt i (jadfriic, ret

sdiii om «'ii rriiiH(>.SHf ikk^ var <'t Mciirie.skf* med

to H)ii Hl at u'aa |"ia, 'INt rid«-, ilarise, Hyngc;

(let eneste liiiri iiiualle var at sidfic her paa dette

va'iMiiieligc Aiiialieiihdrg og kigge ud )iaa en

l'lads, livf»r der kun hver tialve Time kom el

iVh-nneske paa. Var det noget at hyde en Prin-

sesse af Mecklenhorg-Sehwerin? Her var da

ogsaa saa indegemt her i PaUcet, alle Kroge higtede

af Stov og hh'ge Goheliner; at ikke alle Vinduer

hh'V snia^kkede op paa vid Gah, her var jo ikke

til at aande! Hun rejste sig op og trykkede sin

rod«!, varme Mund mod Spejlels kolde Flade, saa

al Aandedra'tlets Em kresede ud til alle Sider

i el Hjul, saa sjmrkede hun til en Stol, saa den

ramlede hen over Gulvtæppet.

Det hankede; det var Gemalen:

„Er Du daarlig, Charlotte?"

Hun svarede ikke, holdt sig saa stille som

en Mus.

„Skal jeg kalde paa Jomfru Chretschraer?"

Hun svarede endnu ikke. Saa kom det der-

ude fra underlig bevæget:

„Men saa svar mig dog nu, Charlotte: hvor-

for svarer Du mig dog ikke, hvad betyder delte

her, er Du syg?"

Længe var hun endnu taus, saa gik hun over

imod Doren.

„Jeg er ved at smagte fordærvet af Hoved-

værk. Lad misr være lidt i Fred. Du kan sijze

til Prinsesserne, at jeg sidder med Compresser

paa Hovedet, saa gaar de vel nok. For Resten

maa Du gærne kalde paa Chretschmer."
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Han gik.

Jomfru Cliretschmer bunkede paa, svagt, som

havde hun en Uldhandske paa. Doren var hikket

af. Chretsehmer lod en rum Tid hengaa, førend

hun igen hankede paa.

„Men, du Godeste, saa kom dog ind!"

Jomtiuen tog i Doren, saa blev der igen

stille som i en Grav derude. Prinsessen var lige

ved at græde at' Arrigskab, da hun maatte hen

og lukke op.

„Naar De ser, at De ikke kan komme ind,

skal De gaa, .lomfru!"

Chretsehmer, l^rinsessens hø jtfori rolige Kam-

merjomfru og Selskabsdame, gled ind gennem den

aabnede Dorspra^kke. Denne Dame havde Prin-

sessen taget med sig til Daumark, og hun var

den eneste, paa hvem Hds. Hojhed kastede al

sin usminkede Fortrolighed.

„Jeg er daarlig, Ghretsclnner! Denne Hoved-

værk blir' min Grnfl, det siger jeg Dem, det

l)anker uophorligen her indenfor mine Tindinger." i,

Prinsessen saa meget bekymret ud, hendes

Kinder l)rændte, og der var noget ved Munden,

der tydede paa, at det trak op til Graad.

„Aber, Herr Gott, Deres Højhed, man maa

virkeligen ikke saadan udstonne Livet i immer

Klager. Det dur skam ikke at væve lutter Grov-

traad ind i dette jordiske Lel)en, mann soli sieh

vergniigen."

„Vergniigen, vergniigen", vrissede Prinsessen,

„jeg keder mig ominøst her i Kjøbenhavn, alle

disse line Fruer og spidse l^rinsesser rings herom,

faar mig Kvalme med deres Eleganz og badine-

rende Tone Tror De ikke, Chretsehmer, at jeg
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lictrtf <li- lo Spiii^l.irkfr tlrriinlr siihli* og fiiiHc,

ug (J(^t var af mig, mig, der er lige soa go<il

Prinsesse som »Ir, l'npu skulde have været her,

han havde kur/ und gul klasket dem om Ørcn«*.^

Jomfruen rystede \nu\ Huvedel, siui at den

hoje, slivedr Kappe, der slrultede med I'ilier og

Blonder, vaklede (rem og tiihage.

„Geduld! Geduld!"

„Nej slet ikke Geduld. Geduld, hvem ve<l

hvor nwmge uafseelige Aar jeg har her at gaa

og hlive trangbrystet i og hlive indpælet Fornuft

i, for det er det. man onsker her; men jeg sigi-r

Dem, Chretschmer, jeg hliver aldrig fornuflig her,

og jeg skal saa san«lt gore min nudigste F^lid og

Omhu paa aldrigen at gore dera den F'omojelse."

Jomfru ChretschuHT sad ude paa det yderste

Hjørne af Stolen og knækkede paa sine Fingre.

„Ak, Deres Hojhed, jeg har Erfaring, har

Erfarenhed, heicht for mig, for sikkerligen harer

De paa noget, der plager Deres inderste Sjæl."

Deres Øjne mødtes; saa vendte Prinsessen

sig halvt om, hendes Hoved var bøjet undseligt

ned mod Brystet, og hun pillede ivrigt ved Lomme*

torklædet.

Jomfruen hostede tort. Prinsessen vendte sig

helt om.

„De kan slet ikke gætte, hvad det er,

Chretschmer."

Der var ganske stille i Gemakket. Bronze-

uhret tikkede nok saa lysteligt, Kaminilden

buldrede og blaffede op om det tørre Ved. der

knagede og sprak med smaa Knald. Udenfor jog

Sneen med en svag sugende Lyd op mod Ruderne,

og der var en Qærn Lyd af mange Kaneklokker
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. . . Prinsessen gik hen til Chretschnier, og saå

hende skalkagtig lige ind i Øjnene. Jomfruen

smilte hiegt med triste Øjne, men tav.

„Ikke sandt." —

Jomfruen nikkede hlyt.

„Verzeihe mir! verzeihe mir!"

Prinsessen faldt paa Knæ og greh begge

Chretschmers Hænder, saa lagde hun Hovedet

ned i hendes Skød og hrast ud i Graad.

„Aa, hvor jeg elsker ham, maa jeg ikke det,

Chretschnier?"

„Ich kann, ich darf sie jetzt nicht beantworten,

Eure Hoheit!"

„Maa jeg heller ikke tænke paa ham?"

Jomfruen svarede ikke, lod blot sin Haand

glide hen over Prinsessens Haar.

Pludselig sprang' Prinsessen op,

„Nu skal jeg synge en lille Sang for Dem,

Chretschnier, jeg horte den forleden Atten i

Komediehuset."

Hun satte sig hen ved det lille, lave Ma-

hognyklavecin, og anbragte sine smaa Fødder paa

den lyreformede Pedal.

„Hor nu, det er Vilhelmines Arie af Ungdom

og Galskab.

Jeg er endnu i Ungdoms Vaar,

men vennelos jeg her maa klage,

fra mine spæde Ungdomsaar

en grum Tyran udgør min Plage.

Amor, de unge Hjærters Ven,

frels mig og mine Kvaler end!

Skal jeg ukendt med Ungdoms Lyst

vansmægte i min Trældoms Kæde?
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en SliMiiiiM' livisk« r i mit IJrysl,

ul ogHiui jc^ rr ftMll lil (Jlædc:

O! Iivilk.ii Un^i lo«! for min Sjti-I

!

tlnis r<Mi<r i min liarm ^<Milyiie,

O! SIrmm«' lovrr Du mi;^ Ht-M,

vil Skji'hnen snart min l^^enke hryde.

Amor, ile iin^'«' flja'rlers Ven,J

fVfls mig og iiiiiir Kvaler end!

I lun lo liojl og lil iig«', gik saa lun og >log

Armrnc om ClireLsrlnners .smalle Liv,

„Vi liuir al se! vi fjuir al se! Uii og->aa jeg

er fixll til (IlaMle, og «lel kan da unmiigen være

Meningen med mig, at jeg skal sidde ln'l«- Livet

igennem her i Kjohenliavn og blive askegraa i

Ansiglet af Taage og Kedsonihed, for Kjohenliavn

er da en kedsom By, og hvad skal en stakkele

Prinsesse som jeg da tage mig til. Se, det hyder

man mig!"

Hun pegede nd imod Haven.

„Tolv gamle, mugne Træer, det kalder man

en Have! Aa, Chretsehmer, jeg faar Vand i

Øjnene, naar jeg taMiker paa Parkerne derhjemme."

Gemalen kom ind i Gemakket.

Frederikke Chretsehmer nejede og forsvandt.

„Er Hovedværket forhi, Charlotte? Jeg horer

derinde, at Du synger."

Hun satte sig hen ved Klavecinet og trippede

nervost med Fodderne.

„Sæt Dig ned der, nej dér, saa skal jeg

ogsaa synge for Dig. Chretsehmer gik lige nu

med en Vise."

Hun lod Fingrene lobe hen over Tasterne i
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siiiaa Staccatlob, saa sang hun paany de to første

Vors af Vilhelmines Arie.

Det lød skrigende hæst og hvinende højt.

„Har jeg ikke gjort gode Fremskridt?"

„Aa jo."

t*rinsen sad henne paa Kanapéen i en skødes-

løs, tilbagesla'ngt Stilling.

„Nn skal Du ogsaa laa den store Arie,

hor nu.

Vid, min Sjad er stemt til Glæde,

muntert slaar mit unge Bryst,

og mit Liv en evig Kæde

vorde skal af Fryd og Lyst;

derfor maa De ej fortryde,

at hver Gang De bruger Tvang

De da straks vil faa at hore

min — ej Deres — Yndlingssang:

Deres sure, barske Mine,

Tru<lsler, Tvang og Slaveri

kan ej skræmme Vilhelmine,

jeg vil leve glad og frie,

og De kender mig ej ret,

hvis De Iror jeg Irygter det.

„Du har en velsignet Stemme, Charlotte,

men, sig mig, er Du ikke en Smule enrhumeret

i Dag?"

„Gud velsigne Dig, ka^-e Christian, altid har

Du da et ubehageligt „men" at muntre; mig med,

hvor tror Du, at jeg kan synge bedre, end jeg

gør, naar jeg ingen Syngelærer har til at corri-

gere mig?"
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„Knill MII lirr ImMI Og Hll*| Dig Hlllllkl VtMj

Siflen uf mig."

I Ians SlniiiiX' vnr hiod (»g iiifnHoiri. Hun

gik liurlig h(>ii og salte sig ved Imns Siile.

„Ser Dn, Dii kan faa hele tre SyngrlaTere.

Kun/en, Schall og Diipiiy slaar paa Aspiraiil-

lislen. Hvem af" »le Herrer onsker IViriseHHeii af

Daiiiiiark og Norge saa?"

Hun llyllfMJ«' sig lidt nærmere og hiev kælen.

„Vælg Du lor mig, Christian, jeg kender jo

ingen af dem "

„Ja, men hvis Du nu [»arloul maalle vælge

en af dem, hvem valgte Du saa':"*

Hun sad længe taus og soa ned paa sine

Hænder.

„J — a, jeg tror Schall, »let Navn lyder saa

kønt."

„Schall!"

Hun vidste godt, at Prins Christian langtfra

yndede ham.

„Ja, men Kunzen vil jeg nu ikke have."

„Men hvorfor dog, Charlotte?"

„Det siger jeg ikke."

„Naa, men saa Dupuy da?"

„Han er vist saa fransk; men det maa Du

altsammen hestemme."

„Han er noget pretentios, men Du kan jo

forst tage ham paa Prøve, synes Du ikke om

ham, er der jo nok andre, vi kan faa i Stedet.

Alt, alt vil jeg gore for Dig, alt, naar Du hiot

vil holde en lille Smule af mig."

Hun slog Armene om Halsen paa ham og

græd, saa hviskede hun graadkvalt ind imod

hans Bryst.
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„Clu'islian!"

„Ja, hvad er det, CharloHe; Du store, store,

kære Barn?"

„Jeg tror, at jeg ta'r Kuiizen alligevel."

„Nj'J, naar Du ikke kan lide ham, skal Du

ikke tage ham."

„Ja, — — men tor Din Skyld, Christian."

„Jeg kender jo dit lille gode Hjærte. Nej,

nu tager vi Dupuy, det hliv<>r vist det hedste,

ikke sandt?"

Hun græd. blot, voldsomt.

„Saa, Charlotte dog, det er dog curiost, saa

Du tager det."

„Du gode, go -de Christian Frederik!"

139



VI

Tidon t^aar; Prinsessens og Dupnys Synge-

tiiner er nu i fuld Gang.

Prinsessen gor gode Fremskridt, og Gemalen

er meget tilfreds.

Dot regner inde over Kjobenhavn i Dag, og

det er Tredjedags Regn, men Solen ligger dog

bag ved og kaMuper tappert for at bryde igennem,

et Øjeblik glider den frem, saa er Skyerne der

igen, og de kvæler hoverende de smaa Solstraaler,

der letsindigt har vovet sig altfor langt frem.

Folk nede i Kjobenhavns morke, solede Gader

bliver tunge om Hj\'ertel over Lysets Dod.

Det regner ned forbi Palæets hvidtindrammede

Ruder. Kolonnaden forsvinder næslen hrll i

Regnæm. og Sojlerne ser brudte ud, som en nor-

disk Tempeltorso midt ude i Taagen.

Eftermiddagens usikre Lys ligger herinde i

Prinsessens lille, hyggelige Kabinet, hvor alt

Lyset, sparsomt som det er, synes at have gemt
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sig saa lunt og slilfa-nligl ind i do smaa, blanke

Mahognyniøhler, der indlagte med fine Arabesker

i lysegult Citrontræ staar saa fornemt mod det

mørkegrønne Gulvlivppe.

Prinsessen konuner lige nu fra Paakliednings-

gemakket. Hun er bleg. febrilsk, bilser knap

nok paa Hertuginden af Augusleni)org, der sidder

paa Vindusforbøjningen og broderer. Prinsessen

stiller sig foran det smalle Konsolspejl, der oven-

til er prydet med en Straalesol af grøn Silke,

lagt i brede Læg og Striber. Hun ser meget

pyntet ud; Haarel er buklet og krøllet; bun er

iført en bvid, overbroderet Kanuncrdugskjole, og

omkring Skuldrene ligger et Silkesliavvl med

Palmeborder.

„Hvor De dog er pyntet, kære Veninde!"

Spørgsmaalet kommer noget tyndt og spidst,

det er Hertuginden, der forsøger at indlede en

Samtale. Meget interesseret og ubyre forbavset

bar hun ladet sit Broderi synke ned i Skødet,

hendes smukke, markerede Ansigt er lutter Undren.

— Hertuginden badede Prinsessen, og Prinsessen

i endnu bøjere Grad Hertuginden. Naar disse to

Damer ska^ndtes, var det med en Hjjertelighed

og Glød, en Tilsidesættelse af al Anstand og

Sømmeligbed, der overgik alle Grænser. Hertug-

indens Vid var ætsende og skærende, Prinsessens

Talestrøm overvældende og øredøvende. Louise

Augusta havde et Smil, der var dødende, og paa

den elskva^rdigste Maade var bun giftig, Char-

lotte Friderique dirrede af Harme og kogede af

Vrede, og hun var grov baade paa Tysk og

Dansk.

„S -aa, synes De, Hertuginde."
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Der iiiiHiirilfT rf\vr clciiri«' IrilnHiuklioii lil

K<-iiii|i CII iiltrskrivrlig 'ruiish<'il, iiuiii liorer Kcgrwri

slaa iikmI ViiMliHTiir, iiifi«; fru Sidcgciiiakkfl ly<l<r

Ulirrls Dikkcii .skar|»l gfiiiirrii StillHMlni. Iler*

liiglndrii Iriiiicr cii Syiuuil og siriilcr ilcrill, Ih-iuIcs

Læhrr iM-viugcr .sig gunskt; svagt, ili;t ct i>ji*ii>>yn-

ligt, al liiiii iiieinurerer, saa bt^gyiicler liuii igen

al linnlore.

l'rinscssen hoster, HcrlugirKleii sér op fra

sit Sytoj.

„Aa, »Icl er jo sainll." ImimIcs Stcmiiic ly«ler

ghul overrasket, „det er jo i Dag CoiHMTtiiiestfren

koiiiincr, del kan ju Idive ganske artigt, ul hore

lidt Musiccren."

Prinsesse Cliarlotlc staar og drejer sin lille,

trivelige Person frem og tilhage foran Spejlet,

hun har stort Besvær med at Hui Kammen til al

sid<le smukt.

„Det gør mig virkeligen ondt, kære, men

hvis det ikke er Dem til alt for megen Gene,

maa jeg anmode Dem om at lade os alene. Hr.

Dupuy heklagede sig sidst over Forstyrrel.se."

Det kom saa kønt og naturligt, let og spoge-

fuldt.

Hertuginden ler muntert. „Aa, tror De ikke,

kære Veninde, at Concertmesteren giver mig

Stakkel Tilladelse til at overvære denne vokale

og instrumentale Concert. forleden spilledes der

jo ovenikohet Violin herinde. Jeg er i hoj Grad

charmeret i Violinspil."

„Det er plat umulig! Dupuy siger straks Nej!"

Prinsessen blev ilter, Tonen var slet ikke

mere spøgefuld, hun begyndte allerede at blive

rød i Kinderne.
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„Det er virkeligen kedeligt," sagde Hertug-

inden og sukkede ret naturligt, hun var stadig-

væk ivrig optaget af at brodere.

„Jeg kan nu én Gang ikke synge, naar

nogen sidder og hører paa mig."

Hertuginden smilte.

„Men naar jeg nu taler med Hr. Dupuy om

den Sag, saa tror jeg dog nok, kære Veninde,

at - -."

„Dupuy er min, ikke Deres Syngelærer,

Hertuginde!"

Prinsessen saa' Hertugindens Smil, og blev

irriteret, saa begyndte hun at nynne ganske hojt.

Omsider brast Louise Augusta's Taalmodighed,

hun havde rejst sig op, rank og høj stod hun

déi lige op imod Vinduet.

„Nuvel, saa gaar jeg," hun svøbte omhyggelig

Broderiet ind i det hvide Silkepapir, „skønt jeg

burde blive siddende her, da Deres Gemal ind-

trængende, førend han kørte bort, bad mig om

at sætte mig herind. Guderne maa vide, det er

sandeligen ikke for min plaisir."

Prins Christian, der overværede en Festlig-

hed i Kunstakademiet, havde virkelig anmodet

Hertuginden om at gaa ind og høre Charlottes

smukke Sang.

Hertuginden plirrede hurtigt med Øjenvipperne.

Smilet om hendes Læber gled bort.

„Egentligtalt finder vi det noget malplaeeret

at pynte og staffere sig ud for en gemeen Synge-

lærer."

Ordet „vi" kom skarpt og bestemt.

„Deres Infamier negligerer jeg fuldstændigt."
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PriiiseHs«' CliarloUc licgyinlh' allenMh* at oj«-

givo Hotloneii.

„Mu rhrn«, Hom De vil; iih'Ii ilet vil ji-g <log

sige Dem og la*g vel Mu'rke ilerlil. De li a r

Forpliglejsrr, sau længe De er ved delle Hof, i

det iniiidsl«;. Véd De ikke »elv, liva«! man

skyMer sit Hygle, faur jeg, som den ældre, og

som Deres Veninde, sandt for Dyden sige Dem

det. Man taler om disse Syngelimer. Desuden

maa Deres Byrd — — — ."

„Aa, tal mig endeligen ikke om Byril. De

kunde ellers lel komme til forkort dér."

„Hvad lier l'oregaar i dissr Syngelimer, véd

jeg ikke," fortsatte Loui.se Augusta uforlroden.

„og bryder mig sandeligen heller ikke om at

vide, men ét skulde De dog have Agtsomhed for

og helst i Tide, og det er, at ikke Byen faar

mer at tale om Dem end hojst nodvendigt "

„Jeg er ikke Deres Opdragling og .skal \u>k

selv vide at skytte om mit Omdomme. lovrigt

foragter jeg Us.selheden af denne Sniksnak!"

Hertuginden gik over imod Kanapéen.

„Ma chére, De kan da umuligen tro, at

Deres Gemal er uvidende om delte Uvæsen her

i Palæet."

Prinsesse Charlotte hlev pludselig hieg.

Mundvigene trak sig svagt ned som til Graad.

Øjnene blev unaturlig store.

Ilter for hun med el hvinende Skrig ind

paa Hertuginden.

„Giitiger Himmel! Gaa med Dem! herut! De

hadske Fruentimmer! De skulde tale om Byrd.

De! Jeg, Prinsesse af Mecklenburg-Schwerin-

Giistrow. Vil De marsere af Sted. og det flux.
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Længe har jeg været IbrblufTet over Deres skarpe

Tunge, men dette gaar mig dog for vidt. Jeg

ønsker ikke at sé Dem oftere, jeg hader Dem,

Du Godeste, hvor jeg hader Dem, og det ret af

Hjærtens Lyst. De skulde saamænd tale om

Byrd, De Datter af en forløben - Altonaerlæge!"

Hertuginden gik, stiv og strunk.

Lidt eller kørte Hertugindens Kareth frem

nede i Porten.

Hr. Dupuy's Ankomst hlev maddt.

Prinsessen var gaaet hen til Vinduet, stod

nu og trommed«; paa Ruden, kunde intet se, saa-

ledes hhendede Taareriie hende. Heller ikke

hørte hun, at Døren aahnedes.

Dupuy stod aldeles forundret. Han havde

stillet den lille, elegante, sortlakerede Violinkasse

paa den lave Klavecintahurel og stod nu og

ordnede lidt paa sin sorte Silkedragt.

„S'il vous plait, Votre Altesse!"

Hun drejede sig om som en Top og fløj

hauj i Møde, rakte ham l)egge Hænder.

„Gud være lovet De kom. Saa' De hende?"

Dujmy trak Øjenbrynene lidt i Vejret, og

saa' elskva^rdig spørgende ud.

„La Duchesse!"

„Mais non, Votre Altesse."

„Her har været scandaleuse Scener, Du})uy.

De kan tro, at jeg har bidt dygtig fra mig i Dag,

tant-meme, hun fortjener det, den dumme Lanime-

hierne, man faar da min sandlen defendere sig,

naar man bliver angreben."

Dupuy stod som paa Naale. Man kunde

hore nogen liste sig omkring ude i Corridoren.

Saa gik Prinsessen hen og aflaasede begge Dørene.
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Diipiiy Mrv lidl urolig.

„Vi laar vist lnjgynd«* paa MuHikliiiifn Votre

Aliesse V"

lian sag(i«> det lit)jl og pegede samtidig siui-

leiwli; hen imod I)i>r('ii.

I/idl efler sad de lo, La-rer (»g El«*v, henne

svk\ (Itt lille, sirlige Kluv«rein. Dnpuy stillede

Noderne op, slog saa en Ton<* an. Hun forsogle

ni lage dm; den laa for liojl, saa lirasl hun ud

i Laller.

Der var igen nt)gel. der rorle sig d«*rude.

De sad ganske stille. -- En Arln*j<lsvogu

rumlede over Slotspladsen derude, endelig dod««

Larmen hen ovre i Amaliegaden, og den svage

Klirren i Palæets Ruder holdt op.

Det puslede igen ude i Corridoren. Det lod

som om noget Modt og uldent langsom hiev

trukket forbi Fl(»j(h)ren, og der var en un<l»*rlig

Smaaprikken og Knagen henne ved Laasen. Det

var lydeligt, al nogen stod og lyttede lige op ad

Doren derhenne. Stilheden ligesom dalede ned

gennem det hoje Gemak, og der laa i Luflen

herinde en fin og sær Duft, ikke af torrede lioser

og .slramlluglen<le Lavendler, men noget som

Duft af spæd Majlov og kruset Bukar. Det

svindende Dagslys laa som hlaanende Glans hen

over Mohlernes blanke Mahogni, og der kom

gennem det høje Vindue en Qæm og sukkende

Lyd ude fra Sladen. Det var Dagens Uro og

Larmen, der tog af og blev til Stilhed.

Prinsessen lo paany, hun kastede sig tilbage

i Stolen og pressede Haanden ind imod Brystet.

Hun var ved at kvæles af Latter. Dupuy tyssede
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iistaiiselig paa hende og pegede ivrig over imod

Fløjdøren.

Der var nogen, der gik over Gulvet ovenpaa

i anden Etage. Langsomme og lunge Trin. Det

rystede ned gennem Loftet, og Prismerne i Lyse-

kronen gav sig til at synge. Saa klingrede

TaUelulirets langsomme og højtidelige Perpendikel-

slag sig frem igen, og det var et Øjehlik, som

om den forgyldte Bronzeapoll, der hvilte nied to

Muser i drømmende Attituder ovenpaa Uhret,

vaagnede og stirrede ned paa den sovende Mel-

pomeiie, der i Dromme havde taht sin tragiske

Maske. Men Vingehesten ludede sørgmodig for-

over med den slanke Hals, nu havde den jo og-

saa staaet dér i Aaringer og sparket i Bronze-

klippen for at faa en mer end sparsom Hippokrene

frem, og dens forgyldte Vinger faldt slappe ned.

Dupuy havde rejst sig for at tage Prinsessens

Shawl op, der var gledet ned paa Gulvtæppet.

„Silenee! man lytter."

Men Prinsessen lo højere og højere. Dupuy

saa' saa morsom ud, som han stod dér og kram-

mede Shawlet i Stedet for at give hende det, og

hans Dansk lød saa pudscerlig. Han talte S[)roget

med en hesynderlig frennned Accent, halvt fransk,

halvt svensk, og det lød mygt og hlødt, smidigt

og kælent i hans Mund, han næsten sang det

ud. — Pludselig rejste hun sig op med et Sæt,

halancerede lydløst hen over det bløde Gulvtæppe

lige imod Fløjdøren, stod saa dér henne i en

lyttende, letsvævende, sidelæns Stilling, med en

lidt søgt Balletgratie; hun vidste, at Dupuy's

Øjne hvilede paa hende, og under hans Blik var

det, som om hun blev rankere, mere let og slank,
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o;^ (l»| ^iiiilriMic IMlryk i Ih-ihIi-s Aii>^i^l lilev r«'l

aaiMlfiiMl r»^ iiilcrrssaiit. Et Nu! N»f^l<;ii var

drrjoi om, Dorrii rrv«*l op |»aa vi(J (iali. I'rin-

soHHcii sulte i rt Spring ii<l i Corridonrii. Drr

var lialviiii)rkl Imt ude, Lunipernc var ikke

la-udle; men flygleiule Fodlrin langl ind«- i

Gangen fornuulle den ilsoninic Helruile. Hun

sandede Kjolen sammen om sig og stormede ned

gennem Corridoren, sau vendte hun pludselig om

og gik megr't langsom, med et underlig træt Ud-

iryk i Ansigtet, liltmge til Gemakket — Saa

lukkede hun Doren i Laas, og alter sa<l de lo

vetl Klavecinet, medens Regnen jog forhi derude,

saa at det {»criede med rindende Dryp ned ad de

æmmede lUider. Ilden i Kaminen var ved at do

ud, nogle hrandrode Gloder laa og kæmpede med

svagere og svagere Glans dyht nede i Asken.

Prinsessen sang. — Hendes .Slemme vibrerede

stærkt, og der kom et ubehersket, lidende Trfek

ved Dupuy's Mund, et lillebille uroligt Blink i

Øjnene. Hun sang ogsaa ualmindelig slet i Dag.

Prinsessen, der havde sine Øjne alle andre Steder

end paa Nodebladene, iagttog Dupuy's sære Mine-

spil, saa gav hun Tasterne et voldsomt Slag,

klaskede med de Hade Hænder hen over Klave-

cinet, saa at Tonerne skreg op i de besynder-

ligste Klange.

„Har De Tandværk, Maestro di capella?"

Hun lo næslen grædefærdig.

„Jeg! — Deres FJojhed — mais non!"

„Goll Lob!" sagde Prinsessen med et befri-

ende Suk. Hun stirrede uafbrudt stift paa hani.

Dupuy saa' mer end forbavset ud og greb sig
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uvilkaarlig op til Ansigtet. Saa satte lian et

Par smilende, aldeles bedaarende Øjne op.

„Deres Højhed behager nok at spøge?"

„De ser mig saa drøvelig ud i Dag, kære

Diipuy, - og det gør da ved den søde Gud en

løjerlig Effect, naar jeg nu ret con aniore an-

strenger mig for at synge kønt i Dag."

Hun svøbte Shawlet tæt om sig, som om

hun frøs, saa lod hun sit Blik fornemt promenere

ud i Luften.

„Paa Ære," Dupuy lagde Haand paa Hja^te,

„har jeg set drøvelig ud, Deri's Højhed, har det

sikkerligen været af anden Grun«l," han spilede

Næseflojene ganske lidt ud, det gav nemlig et

aandhildt, noget hemmelighedsfuldt Udiryk, og

Dupuy vidste saa udmærket, at det, sammen med

et Smil og tilslørede Øjne gjorde Virkning paa

Kvinder, der havde Anlæg til Nysgerrighed.

„De maa Ikke have Deres Tanker andetsteds,

naar De har Syngcdime med mig, mon <her

Maestro!"

Dupuy rejste sig op og bukkede ceremonielt.

„Mine Tanker er stadigen hos Dem, Votre

Altesse."

Prinsessen saa' naiv ud, det rolige Blik, der

laa i hendes store Øjne, røbede intet. Men hen-

des Stemme blev blid, næsten kælen.

„Hør! det er jo sandt, jeg havde nær glemt

at forta^lle Dem det. I Morges, da jeg sad her

og øvede mig, krøb en iminense Husspindel hen

over min Haand. Det betyder Lykke, n'est-ce-

pas?"

Nu var der igen nogen henne ved Døren.

„Eller Hjemsyge efter Lykken, Deres Højhed."
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I)nj»iiy slirrfd«* f»vf»r iiimmI Domi, litiri siia'

nervoH og urolig ii<l, huns hojllivirlvede Øjenlaag

var sælsomt hloge.

„Aa, j<'g kun være lykkflig, nuur Mot j»'g

vil, iMi til Soiimicr vil jt-g være* lykk<-lig, sau

flylUT j«'y ikI til Sorgenfri, del er mil Landhus,

i\i'V rr en sod H(;{)os denide med nysselige lio-

sfjuelter omkring, <lér er jeg da i det mindste fri

lor all«' kedsomme Honneur-visiter. Synes De

ikke, Dn|uiy, at det kan hlive umusnnt?"

„Jo," sugde Dupny noget udspredt, „det er

alliil superbt at holde idtehagelige Folk j»aa

Dislunee, men hvad vil Deres Hojhed lage sig til

dér ude paa Landhuset?"

„Danse vil jeg, kæreste Dupuy, hver eneste

Dag, det skal hlive strygende Dans, for jeg skal

sige Dem, jeg glemmer helt at tænke, naar jeg

danser, og jeg kan slet ikke taale at tænke."

Prinsessen saa' op paa ham med sine Barne-

øjne. — Han havde taget sin Violin frem. Hun

bad ham om at spille, hun var træt og vilde nu

sætte sig der over paa Kanapéen for ret at nyde

Musiken. — Saa spillede han da, førte Buen med

en overordentlig fornem, lad Bevægelse, og Dia-

mantringen paa hans Finger kastede Lysfunker

nd i Knipper og Kranse. Der kom en Bolge

af blode, kælne Toner, langttonende og drøm-

mende, de døde næsten helt hen i dybe Moll-

toner, men steg saa, perlede i Vejret i lette

Staccatoløb, jublede op og droges frem og tilbage

i sært slyngede Tonearabesker. Det var, som

om der sang en dejlig Kvindestemme under disse

dæmpede Buestrøg, en smertelig Længsel i Tone-

dybden, en Regn af spillende Ædelstene. - Prin-
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sessen sad derhenne, hørte mindre paa Tonerne,

saa' mere paa ham. Mange skønne Mænd havde

hun set i sin Levetid, men ingen saa skøn som

ham, aabnede han sin Favn, luni kasl(^de sig

deri, og had han liende om at f'olge sig til ijærne

Lande, luin fulgte ham, hvor det saa end gik

hen i Verden, og hun vilde elske ham, hun vilde

tækkes ham, hun vilde — — alt vilde hun, naar

hlot han forstod de hidsende Drømme, der æng-

stede hende — al den Nød. Saaledes sad hun

og tænkte paa Elskov i Tankers Rytme. Dags-

lyset sivede hort og forsvandt. Dupuy stod

endnu og spillede ved Klavecinet. Han kælede

og lokkede for Tonerne, og naar de kom frem

og laa dér og skælvede paa Strengen, ordnede

han dem til et lille Motiv fuld af fin og sær Øm-

hed, smuk og myg Nænsomhed.

Det er til Dig og for Dig han spiller,

tænkte Prinsessen, og naar disse stadig tilbage-

vendende Toner lyder, er det jo dog som et

Menneskes bønlige Tale. Han beder Dig om

noget, vil noget af Dig, og her sidder Du, Du

som paastaar at forstaa Tonernes Tale, og Du

svarer ham ikke — Violinens Toner blev nu

mindre klagende, mere fornuftig talende, næsten

ræsonnerende. Det var Toner, der ræsonnerede

om Kærlighed. — Hvad nytter det, hvad nytter

det til, klang det, men i et Nu var det gamle

Motiv der igen, og det sang sig frem til fordums

Fylde, og det trodsede al Fornuft og alle Grunde.

Der ba'vede dybt i disse Toner et Hjærtes Slag,

saa tydelig var aldrig sung«'t uden Ord en Sang

om Kærlighed. Jeg elsker Dig, jeg elsker Dig,

kun én af alle jeg elsker, og det er Dig; men
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iMi vil jo ikke f'orshia iiii^. fonli jeg lulcr paa

Ka'rlijiln'(lriis (»priiiilrli^r Spnig, TofUTiiPs Sprog,

Morer Du <l.i -l<l ikk«*, al j<-g kaMer pua Dig?

llttrer Du <l.t ^l<l ikk«>. at jeg liar ladet alle iiiiiii*

'roinr. (le ellrrs saa stolte, hna>le. Disse Mel«>-

(lirr rr sungne frem fra mit Hjærte. skulle de

da slrl ikke kmine synges ind iniixl Dit? Hvor-

for rt)l»er Dine Øjne Dig ikke? ellers lokkede

allid Toner Ka-riighed frem i Kvinders Øjne,

skulde d«'l da mon va^re anderledes med Dig?

Skjules Kærlighed monstro hag Dine Læher,

venter den dér, længselsfuld paa at hæres vide

ud, svoht ind i listige Ords folderige Omsvoh?

— Alt delle horle Prinsessen i Violintonerne, (»g

hele hendes Legeme skjalv ved det, hun fik at

hore. Saa rejste hun sig op. Nu eller aldrig

njaatte det ske, vilde han ikke hekende sin Kær-

lighed for hende, vilde hini skrige sin ud for

ham, for dette her hlev den rene Dod Hun var

alligevel saa underlig hja'rlelig lykkelig. Aa,

om hun hlol kunde raah«' ud af sine Lungers

fulde Krall „Theurer geliehter Dupuy, Iheurer

geliehter Edouardl" Saa gik hun da lige over

imod ham. Han holdt op med at spille. Deres

Øjne modtes, hun kom nærmere og nærmere,

næslen sneg sig hen over Gulvtæppet med lade,

glidende Bevægelser. Dupuy, der først troede,

at hun vilde hen al complimentere ham for

Spillet, men hvem Tausheden nu fik til al ane

noget andet og besynderligt, følte sig sær be-

klemt, og han slog sine Øjne ned, eller rettere,

lod Blikkel langsomt glide hen over hendes hvide

Robe. Stadig slog hun Hænderne sammen paa

en febrilsk, nervøs Maade, ret som om hun talte
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om noget, der noje skulde indprentes; men ikke

et Ord kom over hendes Læber. Ogsaa Dupiiy

slod dér som fortabt, saa hel ulig sig selv, han,

der besad Routine i alle Livets Forhold, men

mest i Kærlighed. Det var, som om ingen turde

eller kunde bryde den Taushed, den sidste hen-

døende Tone havde frembragt. Hun ventede paa,

at han i det mindste skulde sige noget; hvorfor

var hun vel ellers kommet lige over imod ham;

hun havde ventet, at han skulde styrte paa Knæ

for l>ende, eller lægge Armen om hendes Liv,

eller kysse hendes Haand, hendes Øjne, hendes

glødende Kinder, flygte bort med hende, bortføre

hende; — — ingen af Delene skete.

„Dupuyl"

Hun hviskede det frem i en ynkelig Tone

og tabte i det samme sit Lommetørklæde. Dupuy

log det skyndsomt op og saa' deltagende ud:

„Deres Højhed er ikke vel — skal jeg ringe

paa Kammerjomfruen?"

„For Gud i Himlens Skyld — nej dog,"

skreg Prinsessen op, ærgerlig over at være bleven

misforstaaet saa grundigt. Hun blev blodrod i

Hovedet, fik saa pludselig stærke Hosleanfald,

ilede over imod Vinduet, hvor hun stod en Stund,

med Ryggen vendt ind imod Værelset. Dupuy

stod og puslede henne ved Violinkassen, han

følte sig noget flov om Hjærtet. — Nu var Prin-

sessen der igen, meget opirret og med forgrædte

Øjne, hun rev og sled i sit Lommetørklæde, og

det var tydeligt at se paa hende, at hun havde

meget paa Hjærte.

„Ak, Dupuy, for et séjour her i dette skumle
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l'iiliiis. IIjiv«!«' jrg ikk«' ilJHHO Hodr Miisiktiiiicr,

I rur jci,'. al jeg niiinyorodi' mig fordærvi-l."

„Hvorfor «l«'lla^<T IVn-s Hojhful ikke ogs^iA

i Iloir.ls Vi'Ur og Hallrr?"

„(jilligor Hiiniriol, innn iMTsiflcrpr mig. man

(irillcr mig, piner og plager mig, man kalder mig

Co(juollo, slnpefaile, insnbonlineret, og hvad v<''d

jeg for Vrovl og Snak, Her i Danmark. Dnpny,

aglcr man kun dydzirode Ægtehustruer, der gaar

og ammer Livet op og er duelige til Husmoder

skal«. AI Mocrskabssyssel er lianlyst, og alle

disse dumme, dorske D/lnen er mig i høj (irad

til Uhehag. Det er dog et kedsomt Land dette

her, n'cst-ce-pas? Vi havde det dog anderledes

morende hjemme hos os i Schwerin, for dér

maatte d<jg Prinsesser være ligesom andre Men-

nesker, dér saa' Folk da ikke saa noje paa. om

man var her eller dér. I denne fæle Hy sidder

hver og én og spejder efter, hvad vi her i Pa-

læerne tager os for. Jeg tror sandeligen, at Konge-

familien her i Landet er den mest bundne og

ufrie af alle Familier. Jeg skal saa sandt for

Dyden fraraade alle fremmede Prinsesser at

komme her til Byen og blive Sladderens Gen-

stand."

Hun gik hurtig op og ned i Gemakket og

talte sig hæs af lutter Iver. Hver Gang hun

kom hen til Dupuy, forekom det ham, at der

ligesom straaledc en Varme ud fra dette lille,

buttede Kvindelegeme, og én Gang kom hendes

Kjole til at strejfe ham, hun leflede for ham,

daarede ham, hun lokkede for ham, hans Sanser

vaktes i hendes Nærhed, og dog var der hos

ham en lonlig Afsmag for denne altfor paa-
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trængende Byden sig- selv frem. Hun kom liam

dog næsten ogsaa altfor nær igen. Næsten gned

hun sig op Imod hans sorte Silkedragt, han

mærkede hendes varme Aande holge op imod

sig, og saa denne sælsonnne, fine, uhestemmelige

Blomsterduft, der sad i hendes Haar. Lige var

hun ved at fange ham, saa smilte Dupny ganske

fint og ironisk, og hun trak sig skyndsomt til-

hage til Kanapéen. Dér lagde hun sig, lige saa

lang hun var, og trak Benene op under sig. Det

eneste hun havde Lyst til, var, at gaa hen og

give Dupuy lige paa Stedet en voldsom Ørefigen;

men hlot Tanken herom fik hende til at smile,

og hun hegyndte ret hjærtelig at le deriienne.

Dupuy følte Medlidenhed med hende. Herre Gud!

Prins Christian's Gemalinde var jo dog ikke

noget almindeligt P'ruentimmer, han havde maa-

ske været for kolig overfor hende i Dag, men

det var de Ærgrelser paa Theatret, han havde

haft i Formiddags. Frydendahl havde troligen

sørget for at hringe ham i ondt Lune. — Længe

er der saa stille og tyst her inde i Gemakket,

Timeslaget er forlængst klingret ind gennem

Salene, og det store Uhr nede i Vestihulen tonede

med en Dybde og Alvor som Kirkeklokker til

Ligfærd. — Dupuy vilde anbefale sig, men hun

bad ham blive. Gemalen var først her paa Palæet

Klokken otte, saa der var mer end Tid nok, og

hun bad ham om at tænde Vokslysene i Stagerne

dér foran Spe'ijlet; det var vist ikke værd at

ulejlige Tjenerskabet, sagde hun. Prinsessen var

ivrig sysselsat med at flytte sine Hyazintglas

bort fra Vinduet, hun løftede nysgerrig paa Papir-

kræmmerhusene, der var anbragte paa Løgene,

1G5



/'/.'/ VS /;.S.S/i CHA RLOTTE

o;^ mihIi I>.i»^l•• <lmlly^^••li^, hvor vi<lt fr»'iu*>kr«!<lrt

liludMkudilrl vur. Da liiiii vur færdig lieriiit'd,

ordnede liiiii lidl |»aa de inuiige Høgor og Kob*

bere, dn laa |iaa Hordfl, og Hkottede nu og da

over I il l)ii|aiy, drr liav«le on Del Besvær med

ut faa Lysene lændte. Hun stod dér lige forun

Spejlet, og den svuge Gluns fra de ligr nu liendle

liys, der ikke kunde ses, du han skyggede »lerfor

med sil Legeme, higde sig som en Lysbræm om

ham, og Irak huns skønne Skikkelse op med en

gylden Omridslinie. — Her vur temmelig koldt i

(lemakkrt. Ilden vur guuet ud i Kumincn. men

det lod ikke til, ut nogen uf tie to lagde Mærke

dertil. Prinsessen vur rød i Kinderne, og Dupuy's

Ansigt, dér inde i Spejlet, vur ult undet end

blegt nu, men det vur vel, fordi hun stod bojet

over Lysene. Endelig vur de da tændte, fire i

hver uf Solvslugerne, og du det blunktpolerede

Spejl bagved fordoblede Antallet, lignede d«'t

hele et lille, klurtoplyst Alter, med Lys, der

skinnede rolige og lidenskubsløse. — Det giver

ultid en sælsom Ro i Sindet at se Lys, bræn-

dende stille, med ubevægelige, ranke Flammer,

det er som ut lytte til høje, klare Tanker, der

forlængst er udenfor al uskon Gærning. — Dupuy

stod dér lænet op imod Marmorkaminen og kon-

verserede Prinsessen, der sad paa Kanapéen og

broderede. Regnen der ude lød dertil som et

Ijærnt Accompagnement, det var ikke nogen mild

og stærk Regn, stridig og tvær var den, rivende

og ruskende jog den op imod Palæels mange

ixuder og jamrede i Vinden. — Dupuy forsøgte

sig med allehaande Skemt og Pudserier, og han

talte meget galant for sig, gammeldreven som
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han var i don fine Coiivorsation. Han var lige-

som bange for, at Samtalen skulde tage nogen

alvorligere Vending, thi hver Gang Prinsessen

forsøgte at konini(^ ind paa mere dybsindige

Emner, fordoblede han febrilsk sin Iver for det

komiske.

„Ak, Dupuy!" hendes Stemme lod umaadelig

irriteret. „Hold nu dog, for den søde Gud, inde

med Deres Glufter og Gloser." Dupuy følte sig

ikke lidt forbløffet over dette Udtryk fra Gade-

sproget i en Prinsesses Mund, men han bukkede

smilende og spurgte uncb'rdanigst, om hvilket

Ennie Hds. Højhed da ønskede til Behandling.

„Kære Dupuy," .sagde Prinsessen, idet hun

klippede en Silkelraad over, „lad os tale om
Kærlighed, jeg hører saa gærne om det, jeg

aldrigim faar mærke noget til. Her hader man

mig I" — Den sidste Bemærkning var et staaende

Mundheld, som hun anvendtes paa rette og urette

Sted, for at faa at høre alt det smigrende, der

kunde følge paa. Dupuy forsøgte sig i Compli-

menter.

„Vist ikke nej, kære Dupuy, alle de Menne-

sker jeg har om mig, sé saa beske og fortræde-

lige ud, som gik de med Galganrod i Munden.

Jeg trænger til Kærliglied, megen Kærlighed.

Min Natur er saa vist ikke Forsagelse. Hvad

jeg ikke kan faa, det tager jeg. Nej, De maa

ikk»! modsige mig, naar jeg siger, at man hader

mig her, for man gør det. Basta! Men sig mig,

gør De ogsaa det, Dupuy?"

Han kunde ikke tydelig se hendes Ansigt.

„Jeg, Deres Højhed, hvor kan De tro!"

„Nej, det er nu heller ikke derfor, at jeg
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siger ilrl, lurii, iiaar Dr nu ikke liaiJtT mig, hvad

g«r De (Ju suu, l)u|>iiyV"

Del lø<l iiicgel s|)()gcfiil(lt.

„Votre Altesse!" Diipiiy iMikkcde chevule-

re.s<|ue.

„N<'j, ikke altid del kedsoiniiie, Vi»tre Allegse,

Vol re Allesse, nuur vi lo er suniiiieii, hlu'ser vi

al' uit suuduiil. Hvis De virkeligeii holder uf mig,

sau sig mig det kun rent ud af Fosen, det er

mig saa kært, saa kært."

Det lurekom Dupuy, al der i delte Øjeblik

hiev kastel et gyldent Net over ham, gyldne

Masker og luegyldne Lokker. Midt i el (juld-

garn sad han, del snoe<le og vred sig nærmere

ind om ham, Maskerne blev tættere og tættere,

finere og finere.

„Ja, ikke sandt," fortsatte hun inderlig be-

væget, „del er mig saa kært al være sammen

med Dem. Jeg begærer intet højere, nej. del

gor jeg ikke."

Der blev ganske lyst i Gemakket. Regnen

derude sukkede ganske svagt. Han kom over

imod hende.

„Hélas! — — — Princesse — — De em-

barrasserer mig virkeligen!"

„Aa nej, sig ikke det!" klynkede hun med

Graad i Stemmen.

Pludselig var der en Tyv i et af Lysene der-

henne. Flammen flakkede urolig frem og tilbage,

jog saa unaturlig stor i Vejret, osende og sprut-

tende; del dryppede ned med smeltet Voks, og

Tanen krogede sig lidt efter lidt sort forkullet

sammen. Del lød som en fin og tjærn, kluk-

kende Laller, en Skoggerlatter, og den lille Lys-
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dværg, der sad drr liojl oppe paa Vokslyset i

den tunge Sølvstage, var næsten krumbøjet af

Latter. — Nu er det vist, at Menneskenes Sjæl

er saa paavirkelig af Lyset, at selv de sniaa

sirlige og spidse Flammer, der sidder paa Voks-

lys, kan hlive skæbnesvangre.

Prinsessen for op med et Skrig. Dupuy var

i samme Nu ovre ved Lysene.

Atter brændte saa da Flammen ren og klar.

Lige i det Dnpuy vendte sig om, stod Prin-

sessen dér lige op ad bam, ban bavde slet ikke

bort, at bun var kommet ben over Gulvet, bun

niaatte bave listet sig berben, for der bavde

vaM'et ganske lydbort i Gemakket, mens ban

syslede med det rebelske Lys, og ban blev lidt

forskrækket over at sé bende staa dér lige bag

ved sig, med et Ansigt, sært opbidset, med

Taarer paa Kinderne og med Øjne, skinnende

blanke. - Alle Blomsterne i Gemakket glemte

at dufte, saa forskrækkede blev de. — Saa

slængte bun sig ned paa sine Knæ for bans

Fødder, og strakte — langsomt — sine Arme op

imod bam. Hænderne var knyttede som i

Krampe, og bendes Hoved var dybt foroverbøjet.

Han bøjede sig med en lynsnar Bevægelse

ned over bende. Hun greb bans Arme og

bviskede ind til bam, paa sit Modersmaal, det,

bun nu i sin Lidenskab greb tilbage til som det

naturligste, al sin uendelige Kærligbed. Han

stod saa dybt bøjet over bende, at bendes Hoved

berørte bans Bryst. Hendes Taarer ran^t ned

over bans fintstivede Kalvekryds, og hans Knip-

lingsmancbetter var næsten flængede itu under

bendes voldsomme Greb:
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„VViMiii Dii wdszloHf, wiiH jrli Iridi«! wiTin

Dii \v(is7,l«'.sl, wns irli l«*i»lc, IIhmiht g«'li«'liliT

I'Moimrd gi'Iirhlcr Kdoiiard Irli l«i<| »-s

nitrlit, (luM Slig' icli luiriiilicrzigcr (loll jiImt

icli iiiiisz srhwi'igrn iiml vrrzwrlfrlri , iiirinc

WCinsrlir sind Uniiiogliclikcil, iiiciii Klniil olino

IIolTiiiing. — Meiiie Lirhc; — m<;inc IJcIh'

acli icli wrtsztc dumals iiiclit wa.s Lichc isl, ullciii

— jclzt kcniie Icli sio — jelzl kennc ich — sie.

Moinc vcrzwcillungsvolle Lieho! verzeihc mir! —

vcrzf'ihc mir!"

niijHiy hojode sig dybere og dybere ned

over Ilende, lian lagde sine hvide, forniskininc

Hamder oin hendes Hoved og forsøgte lempeligt

at lotte det lidt, men det var umuligt. Han for-

søgte endnu en Gang, hendes stædige Modstand

æggede ham, han tvang det opad, saa at hendes

Ansigt vendte lige imod hans. Han vilde, maalte

sé hendes Øjne, se Kærligheden deri, afsloret,

skælvende og bævende i Blikket. Han mærkede,

hvor hendes smaa Øren glødede imod hans

Hænder. Han bojede sit Ansigt helt ind til

hendes, hendes Aande slog ham i Mode som en

sod og varm Strøm, og han granskede i hendes

blanke Øjne. Han søgte at fange hendes Blik,

men det gled bort fra ham, veg. Hun rystede

ganske lidt i hans Arme. Hendes Mund stod

let aaben, men der var intet Smil. Han næsten

bar hende nu i sine Arme, løftede hende op til

sig. som et slumrende Barn. — Det puslede

ganske lidt henne ved Laasen nu, og det skra-

bede op ad Døren, det lød, som naar en Mus

begynder indenfor et Træpanel at raspe los i

Træet. Og ganske tydeligt lo det derude, en
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fjærn, aandcagtlj^ Latter. — Diipuy liørte det,

mon han ænsede intet; en behagelig, kildrende

Skræk laa ham dog i Blodet, en sød og besyn-

derlig Angst for at Fløjdøren phidselig, med et

Ryk, med et Brag, skulde flyve op. Blodet

dansede syngende forbi hans Øren, det var, som

om alting lo omkring ham, højere og højere, al-

ting lo, det ene Kor af Latter fulgte efter det

andet, det steg — steg — , Stemmer mumlede og

pludrede, det rykkede nærmere og nærmere, til-

sidst lod (bit som et klingrende Havs Bølgen, op

og ned, op og ned ; et stort leende og lysende Hav

lukkede sig sammen over dem, højt oppe over deres

Hoveder klang de leende Bølger, mens de sank.

Pludselig slog hun sine Arme om hans Hals.

Det var som sank hun helt sammen i hans

Favn. Stilheden dalede ned over dem, og det

forekom dem begge, at de ligesom maatte være

skjult«' under noget usynligt, suadan noget som

Slør eller faldende Sne, og det gjorde dem trygge,

for hvordan var det ellers muligt, at de turde

sidde her tæt omsluttede foran den klart oplyste

Kamingesims.

Dér højt oppe over dem brændte de straa-

lende Lys langsomt ned mod Sølvstagerne, imens

Tiden gik.

Oppe fra Væggen stirrede Juliane Marie ned

paa dem med et Par Øjne, stive i Blikket og

skra^kkelig kolde. Det var som om <len høje

Dame saa' rankere ud i det stramme Fiskdbens-

korset, og det rigt broderede Kniplingslommetør-

klæde ligesom knugedes i hendes altfor smalle

Haand. Alle de smaa, af Tiden blegede Ahne-
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liilltMJcr irajidlc fmii i Ilaivskiiiiiringiii. Konger

og I)r<>niiiiig<*r, Prinser og FViiispwwr af <lfl

hæderkroncdt', oMcnliorgHk«' KoiigeliUM, blegn,

ululmslcrgule Ansigter pau sort Baggrniid. I)<ii

muntre, cngellandske Caroline Mathilde, den altid

sniiiende unge Dronning, med de kuglerunde,

lysende l>laa Harneojne. Og se! det var som om

de dode Sla-gler flokkedes derhenne og plirrede

nyfigne med de tynde, hlank«; Øjeloug, ganske

langsomt løftedes og sænkedes disse Øjelaag,

som om det var den højeste Grad af Etikelte at

hlinke rigtig langsomt.

„Hvor jeg elsker Dig," hviskede Prinsessen

neppe hørligt med lukkede Øjne.

„Og j<'g da, jeg som vur syg af Længsel og

Afsavn efler Dig."

Hun aahnede Øjnene og saa* ud i Gemakket,

det var hende, som om hun i sin Glæde kun

saa' de røde Farver, i Malerierne var alt del røde

bleven til Purpur.

„Du elskede mig altsaa, gik her med For-

længsel efler mig, ikke sandt, men Du turde ikke

fortro Dig til mig, utallige tunge Timer har Du

haft for min Skyld. Lad os kun kalde os i

Minde alt det drøvelige vi har gonnemgaaet, nu

vi er saa lyksalige."

Han tav.

„Du er bleg, hvorfor sér Du ikke glad ud."

Han kyssede hende paa Haaret.

„Horer Du, hvor det regner derude," hviskede

hun.

Stærke Vindstod udenfor jog pibende om-

kring Hjørnet, man kunde høre det suge og

rinde, som om mange Vandløb søgte ind i Jorden,
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det hobledo og randt som af tii^ond Kilder. —

Der var igen noget i Vejen med et af Lysene.

En af Flammerne hlev urolig, men det var niaa-

ske Lufttrækket inde fra Kaminen, der fik den

til at blive saa rebelsk. Alle de andre Lys stod

dér saa fredsomme og lyste uden Uro, det var,

som hvilede der et Anuthenui over dette ulyk-

salige Lys, der fortæredes i lutter Glød og

Flamme. Det smaasnakkede inde i det, det suk-

kede ganske lydt, men ingen kom og hjalp det

ud af dets Vaande, snart vilde det helt slukkes.

Dupuy for op. Han ilede hen og slukkede

det oprørske Lys, slukkede ikke alene det, men

ogsaa de fredsomme Lys, der havde brændt saa

stilfærdigt den ganske Aflen. Det tilfredsstillede

ham at dræbe disse blanke Flammer, der stod

dér som lige saa mange Vidner. Prinsessen

kom over til ham og kælede sig ind imod ham.

De gik sammen hen til Vinduet. Regnen var

sagtnet af. Der var Lys ovre i Kronprinsens

Palais. Nu sad den lille, flittige Mand bojet over

Aktstykkernes Dynger og rygtede Landenes Tarv,

og Lyset fra hans Studerelampe vilde lyse til

langt ud paa Natten. Ogsaa i Kronprinsesse

Maria's Gemakker var Lamper tændt(\ hun sad

vel og granskede gamle genealogiske Tavler,

hendes Yndlingsbeskætligelse om Aflenen; den

lange Elfenbénsfilernaal lod hun glide op igennem

Stamtræernes indviklede Grene, helt op til de

tyndeste Kviste, hendes Blik blev underlig fjærnt

og vemodigt, thi hun græmmede sig ovei- de

Grene i Stamtræet, der gik ud længe før Tiden,

de syge Træer, der løvedes af. Blad for Blad.

De to stod her ved Vinduet og saa' over
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wmmX (Ir oplysl«' I'alaisx induer paa »len aiiil«'n Sid«-

al 1 Madsen. Hverken tænkte de paa Kigers Tarv

eller paa frodige SlægLslræer med .sekelgamlc

Slainmer og tunge Kroner, nwri pfiu lilonister

la>nkt(> de, llii nu lugle<le her igen stierkt i Ge-

makket som af friske Skovniærkekranse.

„Men saa li dog! man kan jo li«re os!"

Kaiiniieriakej Stilling listede paa Tauspidserne

lien imod F!(>j<loren til Gemakket, hvor alt nii

var paafaldende stille. Jomfru Torp stod og

spej<lede nede i Corricloren, i den de<leligsle

Angst for at I)i)ren igen skulde smækkes op.

Og dog nod hun med alle sine Sanser «lenne

spn^ndende Situation, hun havde staaiet p.'ui

Springet vel snart over en Time, og hun heslille

ikke andet end at tysse paa Stilling, der refere-

rede sine Indtryk der henne fra Noglehullet.

Jomfruen formelig vejrede i Luften med sin lille

Næse, som Prinsessen plejede at kalde en gemytlig

nez retroussé, og hun muatte af og til grihe sig

op til Brystet, saa hiertekippet folte hun sig.

Kammerlakejen kiggede og kiggede, snart med

det højre, og snart med det venstre Øje, det var

meget anstrengende, og det trak svært her i

Hullet. I det halvmorke Gemak saa' han Prin-

sessen sidde paa Kanapéen i heftig Graad, hun

havde presset et lille, fint Lorametorklæde ind

imod Øjnene, Dupuy gik op og ned i heftig

Sindshevægelse, som vilde han sige noget, men

ikke kunde faa Ordene frem. — Der gik en rum

Time. saa kom Kammerlakejen tilhage fra sin

Post ved Noglehullet, han var ved at hriste af

tilbagetrængt Latter.
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„Du SloiT, Joiiilrii, for en liorrihel AfTaire,

nu ligger lian saagu paa Knæene Tor hende der-

inde, jeg saa' det hele saa hvagtigt, som jeg sér

Dem.«

„Ja, det er da saa min sandten en spectaknløs

Historie!" sagde Jomfruen med en underlig kuld-

skan- Beva'gelse med Armene, „han er lumdes

amaut, det er da soleklart. Gud fri mig for al

fondere i saadanne malpropre Affairer, jeg liar

set og oplevet adskillige Amouretter i min Leve-

tid, men at en ganske gemeen Syngelærer gør

Amour til en født Prinsesse, det er dog crepeer-

ligt, men hun er et daarligt Fruentimmer, det

siger jeg Dem Stilling."

Jomfruen lod de hvide Kappebaand svirre og

ryste paa en egen indigneret Maade.

„For han maa være, hvad han være vil,

captios og insuflisant det er han dog ikke. Men

det siger jeg. Gud fri og bevare mig for al Slad-

der og Snak, coute qui coule, jeg holder min

Mund, det gør De ogsaa, Stilling, saa bliver det

imellem os to. — Det er alligevel rart, at man

er å jour med hvad der foregaar. Søde Stilling,

gaa saa ben og kig igen, jeg har en voldsom

Lyst eiler at faa at vide, om de nu igen staar

og gantes der inde. Gaa saa!"

Stilling listede igen af. Jomfru Torp faldt i

sære Tanker (det varede altid saa urimelig længe,

inden Stilling fik kigget noget rigtig amusant

ud). Nu kyssedes og favnedes de derinde, det

var meget længe siden, at nogen havde kys.set

bende, det var saa længe siden, at hun knap

kunde huske det. Et sværmersk Udtryk gled

hen over Jomfruens magre Træk.
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„Skriver i (iamrllirl var liaii, Ilaii->rii In d han,

o^ flet var Kildrli«]. Hun huskede nnii tydchgl. al

»l«T den Soinni'-r jiisl M«v forevist i Dyrchau^rn

et IJarn ni«d lo Hoveder <»^ tre Hen. Del var iti

dejlig Tid. Ogsaa hun var dejlig den Tiang. Kjolen

var rosarod, og uuegtig Solhat af F'lorentiner^traa

havde iuiii paa. Den Gang skinnede .Solen og.

saa stærkere end nu til Dags. Himlen rnajitle

vide iivorfor. Hun begrch det ikke. Hun havde

ogsaa hail Stangparasol i Haanden. og soa var

det, at hun traf ham i Teltet. De var lige

komne med Kildevognen og havde drukket Kaffe

1 Skovloherhuset. Den Kalle var <lejlig, saa

tydelig som hun dog huskede det. varm og

duft(*nde, Sosterkagen havde de selv medbragt,

den var noget klæget, hun havde selv lavet den.

Hun og Hansen var henne og kigge i Pers[»ek-

tivkassen, de kiggede l»egge p»aa én Gang og i

samme Glug, han saa' med sit tiojre Øje. hun

med sit venstre, saa kyssede han hende, hun fik

slet ikke sét Bonaparte ved Pyramiderne, saa for-

skrækket hlev hun, og Perspektivkassemanden

hiev vred, for de havde nær væltet hele Kassen.

Men dejligt var det, og Dyrchaugen var saa grøn,

som den aldrig hverken for eller siden havde

været Ak! det var den Gang, nu laa Hansen

paa Assistencekirkegaarden, hun havde været der

ude i Søndags, Vintergækkerne var fremme, men

det var fint endnu med det grønne."

Kammerlakejen var der nu igen, det gav

et Sæt i Jomfruen, hun var helt væk i Drømme.

„Naada! Prinsen kommer saamænd til at

bære den brede Hat!"
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„Lad os nu ikke være Haddervoren, lille Stil-

ling, kysser han hende derinde?"

„Om han kysser hende! nej, det er hende,

der kysser ham."

„Sagde jeg det ikke nok, det er hende, der

courer til ham, det er mig virkeligen on stor

créve-coeur for den arme Syngemestcr; at en

Mand gør lidt Klatteri til et Fruen tinuner, det

kan jeg til Nød tilgive, det er da idetmindsle en

eftergivelig F'orseelse, men at et Fruentinnner

lægger an paa et Mandfolk, det ctourderer mig

virkeligen, jeg siger det rent ud af Posen, uden

nogensomhelst Omsvøb, det er uanstændigt, det

er malpropert, det vil jeg sige til hver evig

én!"

„Jomfruen har maaske aldrigen selv kendt

til Hiert(^syge?" spurgte Stilling ikke lidt spodsk.

„De er mig ved Gud en rude Personage,

Stilling!"

Hun maalte ham med Øjnene.

„Er jeg en rude Personage, saa er De saa

min sandten et fortalerisk Fruentimmer!" brusede

Stilling op, „og skal jeg længe staa her og hore

Deres forlalerske Snak, saa gaar jeg, værsgo,

saa kig selv, jeg gider ikke staa her og fiske

Nyheder til Deres falske Tunge!"

„Falske Tunge! nej, nu har jeg hørt det

med, jeg, en falsk Tunge!"

Jomfru Torp slog en kold Latter op.

„Ja netop, saa snart De taler med Prinsessen

har D(^ Honning paa Tungen, men ikke saasnart

er De udenfor Døren, saa render det med Galden."

„Er De ikke færdig end, bedste Stilling, De

er jo svingel i Hovedet."
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^.log sviiif^'«'! i IIov«mI«'1!" han rykkcjlr Ik-ikI«-

ind [ma Liv«'l. „j«'g svingf*! i HovimIiI, lur I)i'

sige (let ciiilnii cmi Gang?"

„Om j<*g tor," lo .loiiifriH-n, „tror \ht ikk»*,

lille Stilling, at jeg kan sé paa Deres dode Øjn<-,

al I)«' »T en iorlaMen P«Tsonag«*, jeg frmr Klan-

lied om Ilja-rlrl, Idol jrg IfenkiT paa I)<t»*s l)od-

liovedlx'd,"

„Ækle Hinipeginipe!" hvæsede Stilling.

„Modbydelige Mandfolk!** sagde Jonifrucn

tørt.

„De vover lalskeligen al lorh-enke rn lige oj»

i lians aal»ne Øjne!" li viskede lian dydig indig-

neret.

„Det var Dem, der begyndte."

„Del var Dem, og De skal sandeligen konnne

til at expiere Deres sjofle Opforsel."

„Bliv nu bare ikke fiainsk !"

El voldsomt Klask paa Joinfrn Torp's liojre

Øre, et uhyre, gennemtra>ngende Skrig, et eneste

Nu — Stilling var langt nede af Trapperne.

Gemakkets Fløjdør stod paa vid Gab.

„Aha! naa, saa det er altsaa Dem, Jomfru

Torp, der befatter sig med at lytte ved Dørene,

ser man det, det havde jeg ellers ikke troet om

Dem."

Prinsessens Stemme lod virkelig overrasket.

Jomfru Torp saa' ud, som viste der sig et

Aandesyn for hende, med store, forfærdede Øjne

stirrede hun hen imod den gabende Doraabning,

imod hvis mystiske Halvmørke Prinsessens hvide

Robe næslen spøgelsesagtigt traadle frem. Saa

begyndte hun at neje, ganske mekanisk, hun

nejede og nejede, dybere og dybere.
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„Deres Højhed, Deres Højlied!"

„De vil dog vel ikke nægte det, bedste Torp,

De er jo saa rød i Hovedet som en kalkunsk

Hane."

Prinsessen lo. Pludselig vendte hun sig om

og raabte ind i Gemakket, næsten skreg i over-

stadig Lystighed:

„Dupuy! skynd Dem! Kom! saa skal jeg

vise Dem, hvem det er, der rumsterer saa klodset

ved Laas<in. For véd De hvad, Torp," hun hen-

vendte sig til den sønderknuste Jomfru, „véd De

hvad, det er mig ved den søde Gud étonnant

saa ubehændigt De fingererer ved Noglehullet,

nu skal jeg vise Dem, hvorledes De mere com-

mod(»ment skal bære Dem ad."

Prinsessen bøjede sig ned og begyndte ganske

tyst at manøvrere ved Laasen, saa kiggedes hun og

lo ret hjerteligt. „Sin metier bør man dog lære til

Gavns. Nu De Jomfru." Torp satte i med at brøle,

saa forfandeligt, at det maatte røre en Sten, men

Prinsessen var ubønhorlig. Du|my, som inderlig

forlegen liavde holdt sig skjult inde i det halvmorke

Gemak, fandt nu, at dette dog gik for vidt; for-

gæves forsøgte han at lægge et godt Ord ind for

den arme Jomfru, der saa' mere død end levende

ud, men Prinsessen sendte ham et Blik, et langt,

haanende, foragtende Dlik, der forbavsede ham,

saa ubegribelig ondt var det. Dog var det et

Øjeblik, som om Prinsessen tøvede, som om
Dupuy's indsmigrende Forbøn lammede hemies

Vilje, hun saa' forvirret, tvivlraadig ud. Jom-

fruen bad og klynkede om Skaansel og var ikke

til at fi\a hen til Døren, saa blev Prinsessen da

vred, hun trak Kammerjomfruen hen til sig,
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kl«>iiilf sin lille Huiiiifl rii.sl om liciidch liaiiiMlliil,

ug liojfMJe lieiulo iH'd itiiod Nogl(>liiille(. i'riii-

sc'ssoii vur hlodnxl i Aih-siglel, hun jmisI««I<- Mf

Anstrengelse.

„Gau !)«• nu lim, i)ii|iiiy, og stil Dem saa-

ledes, al Jondrn Torp kun se Dem gennrm Nogle-

liulli'l lirr." Hendes Stemme lod rolig og l>e-

hersket. Dnpuy adlød.

.Jomfruen gru'd, convulsivisk, .saa at del randt

i stride Stronim«! ned ad Flojdorens livide \ji-

kering, liun snollede og mundede en Mængde
uforstaaeligt.

„Ja, sér De, Jomfru," skemtede Prin.ses.sen,

„jeg kan da ved Gud ikke commiserere Dem,

naar De indlader Dem paa en smidan Tarvelig-

hed, som at lure mig op her i mine egne Ge-

makker, og det maa jeg sige, at jeg aldrigen i

mine Levedage havde tænkt mig, at De var saa

durchdreven!"

„Jeg durchdreven I" hulkede Jomfruen. Hendes

Æresfolelse var saaret.

„Ti De nu stille, og lad mig tale. Hvad De

nu vil finde paa, véd jeg ikke, men saa Larn-

voren indser De vel nok, at jeg ikke er. at jeg

ikke skulde kunne indse, at De fra nu af vil sé

at skade mig, alt hvad De kan. Naa, som De

vil, Kjohenhavn e r en fortalersk By, og Snak er

der nok af."

Jomfru Torp vilde gaa.

„De gaar! nej bliv nu og kom indenfor.

Jomfru, De behover da ikke at staa d»''r og

fange Kuld i Corridoren."

Jomfruen gled mekanisk over Dørtærskelen

og stillede sig lige indenfor, med Hovedet bojet
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ned imod Brystet, og Lonmietorklædct for Øjnene.

Kappen sad helt liennc paa den ene Side af

Hovedet, og det ene Baand var niesten revet af,

det iiang og dinglede sorgmodigt i en lang. iivid

Traad. Prinsessen lukkede Døren og gik over

til Dupny. Ilini stod stille lidt, stadig med

Øjnene fæstede i hans. gik saa el lille, dvadcndc

forsigtigt Skridt til hojre, Armene strakte hun

lidt eller lidt frem, OverkropjxMi bojedes mere og

mere forover, saa et lille Skridt til venstre; atter

stod hun stille, lige ved ham var hun nu; som

et smidigt lille liovdyr. en Væsel, en glidende

Hermelin, bugtede hun sig frem. Han hviskede

noget til hende, Tonefaldet var bydende; hun

smilte blot, rystede paa Hovedet.

„Sé nu her hen. Jomfru," konnnanderede

Prinsessen overgiven. Jomfruen saa' op med

sine røde, forgrædte Øjne.

„Ser De nu lille De, alt Hemmeligheds-

kræmmeri hader jeg, og havde jeg vidst, at De

interesserede Dem saa meget for mig, maalte De

ved den søde Gud, saa herzlich gærne have

siddet herinde i Syngetimerne og iagttaget mig."

Hun lænede sig op imod Dupuy, klemte

hans Arm, men han skubbede hende lempeligt

fra sig.

„Attention!" næsten raabte Prinsessen; Jom-

fruen var lutter Øjne.

„Attention! Attention!" skreg Prinsessen.

Dupuy var veget nogle Skridt tilbage med Tegn

paa den højeste Forfærdelse, han anede eP nyt

Udbrud af Lidenskab, baglæns retirerede han

over imod Vinduet, hun kom langsom efter ham,

fulgte efter helt over til Vinduet; han saa' paa
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Ininlr iimiI i| I'ar lynriMic Øjne. (liT hikkfrli^fri

liuvdc lorNkni-kk«! ciilivrr umli'ii md l'riii»c>*»e

(liiartolt«-. .loiiifrii Tori* var gaa«'l ri l*ar Skridt

rrnii, limilr.s Mund >s(od paa vid (lali, OJih'IK' var

aahiic indtil den ydrrsl«; An.s|>a>ridcls(>.

„riulrnskab!" Iivi.skod«; Diijiiiy, Hiierrcndi'

nrrig, rornirligcii giiislrod« han iiii.

„Kaclinir! i^ruliidt''!" liaancde hun. „Attrn-

lioii!" skroj^ liiin endnu v\\ Oang, cl Sprinj,' fnin,

og hun havde .slynget sine livi«ie Arme on« Halsen

j)au Dupuy, liagede .sig fa.st, holdl liuni snni

klniil ind i en Skrue.slik. Dujiuy stred ta|tj»ert

imod og ska'Idle ud paa Fransk. Prin.sessen re-

plicerede muntert [)aa sannne Sprog, hun vilde

ikke slippe sit Tag. Dupuy skunnnede af Vrede.

Prin.ses.sen lo hojere og iiojere. .lond'ruen vallede

en Stol med stort Hahjilder, hun var eflerhaanilen

kommen længere og længere frem i Gemak kel,

nærmest saa' hun ud som himmelfalden. — Om-

sider gav da Prinsessen slip, hun smed sig slak-

aandet ned paa Kanapéen og lo voldsomt:

„Dér saa' De da. .lomfru, at jeg ogsaa tor

gaa aabenlyst til Værks."

„O!" hviskede Jomfru Torp og .saa' aldeles

sindsforvirret op paa Juliane Marie. Dupuy

var faret hen imod Jomfruen, han greb hende

lempelig ved Armen og forte hende hen imod

Doren. Hun fulgte ham viljelos

„De gaar!" hviskede han. Han fulgte hende

helt ud i Corridoren og stak hende nogle Specie-

daler i Haanden.

„For Himlens Skyld, Jomfru Torp," del kom

hæst og indtrængende, „ikke et Ord om dette

her, De vover, hun er ekscentrisk, vi véd det,
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Singerie, ikke andet. Gør liende ikke mal-

heureusel"

Han knugede voldsom hendes Haand. Flere

Speciedaler gav lian hende, mange Speciedaler

gav han hende, han kunde ikke f'aa dem puttet

ind i hendes Ilaand, saa stak han dem uden-

videre i hendes Kjolelomme. JomiVuen begyndte

igen at granle, saa listede hun af ned gennem

Corridoren. Et Øjeblik stod han derude og

saa' efter hende, tvivlraadig om han skulde gaa

ind i Gemakket igen. Nede fra Vestibulen lød

fjærn Lyd af hviskende Stemmer, en Sunnnen og

Brunmien, Smaafnisen og Tyssen; det var Stilling,

der havde faaet Køkkenpersonalet samlet for at

meddele det, hvad der foregik oppe paa første

Sal. Døren ned til Køkkengangen stod aaben,

en hurtig Retraito var altsaa mulig. Det var

tyd(dig at mærke, at Chretschmer ikke var paa

Pålaget i Aften; naar bemeldte Dame var paa

Visit i Springgaden, tillod Kokkenpersonalet sig

allehaande. Hofdame Giildencrone havde Migraine,

og Jomfru Torp var gaaet op paa sit Værelse for

at udgyde Strømme af Taarer. — Endnu stod

Dupuy foran Gemakkets hvide Fløjdør. Han

kom i Tanker om, at Violinen laa derinde, den

maatte han i alle Tilfælde ind efter. Jo, det var

saamænd en net Historie, i Morgen vidste hele

Kjobenhavn det, thi hvad i Alverden skulde vel

forpligtige den Jomfru til at tie stille om en saa

scandaløs Affaire. Der var et Ordsprog, der hed,

„ved Hove som ved Ild ei for fiein og ei for nær".

Det var noget sent, at han kom til at huske paa

det. Og det var Dupuy, Jean, Baptiste, Edouard,

Louis, Camille Dupuy. Om en halv Time var
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l*riii»«'ii lier, om in 'l'liiic vidste liaii all. Hvilken

lOloiinlcri«'! Hvilken niiigelos i'ilonrderie! Han,

(ler havde ronlinnret »ig i del ganske Europa,

lian, den mest Uilentfnlde af nlle Talenter, lian.

Geniet, lian stud nii lier foran donne lille

Prinsesses Dor og var beængstet. En Anioiirett<?,

én Anioiirelte til - men Prinsesse var liun. Pyt!

- en lille ilter Doueerelte som alle de andre, og

naar vi\ Prins var saa dum at lade sin Prinsesse

være ene en hel Aften med Kdouard Dupiiy, s;ui

— — Violinen maatte hentes, den moatte hentes.

Saa gik han ind. Hun loa dér paa Kana-

péen i Halvmorket og strakte Armene ud imod

ham. Han saa' slet ikke til den Kant, tog Idol

Violinen, der laa dér paa Taburetten, og gik.

„Du gaar!" raabte hun efter ham uden at

rejse sig op. Han vendte sig om i Doren og

saa' over paa hende.

„Ist das Liebe?" lod det bebrejdende der-

henne fra.

„Il n'y a pas de bonnes fétes sans lendemain,

ma (hére Charlotte!"

Han lukkede Doren efter sig og gik hurtig

ned gennem Corridoren.

„Aber ich, ich! aber ich, ich!" mere borte

ban ikke.

Det var første Gang han havde nævnet

hende ved Fornavn, og det skurrede noget i

Prinsessens Øre, dette familiære „Charlotte", hun

laa nu og ærgrede sig derover. Han burde paa

ingen Maade straks forglemme, at det var en

Prinsesse, ban talte med og ikke en libidinos

Actrice henne fra Komediehuset. Han kunde

takke Guderne for. at han liavde den indbringende
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Sinecure her ved Hoffet; nu hun ret ta^ikte over

Sagen, maatte hun sige sig selv, at han havde

opført sig ikke lidt malhabilt og maladroit. Thi,

Herre Du Godeste, det var jo ikke andet end

hendes sædvanlige sniaa uskyldige Flyveindfald

og Luner, hun var nu én Gang ikke responsahel

naar saadant kom over hende, det var hendes

Natur, hun paalagde sig nu én Gang for alle

ikke nogensomhelst Tvingsel og tog det langtfra

tungt med Etiketten. Det laa til Sla^gten, og

det var nedarvede Drifter og Tilbøjeligheder, som

ikke kunde nedtvinges. Hvad kunde hun gøre

for, at hun havde en fortærende Ildvædske i

Aarerne. og ikke koldt, ætherisk Nonntihlod.

Hun hørte sandt for Dyden ikke til disse bleg-

sotige Helgeninder, der sad som knækkede Lilier,

og allerede her paa Jorden mærkede, at Vingerne

krøl) frem paa Skulderbladene. — Saadan laa

l'rinsessen dér paa Kanapéen og ræsonnerede

om Aftenens Begivenlu^der. Alligevel følte hun

sig bleg om Hja^rtet, Gemalen kunde jo ventes

hvert Øjeblik. Klokken var lige slaaet. Nu stod

vel denne Torp nede i Vestibulen og passede

paa, naar Vognen kom. Hvem vidste nu, om
hun ikke straks for i Gemalen og skreg op om,

hvad der var foregaaet. Der var sikkert skellig

Grund til, at hun vilde gøre det, hun var da

ondsindet nok dertil. Ah! Livet var saamænd

ikke lutter Drolerie.

Hun ringede; den perlebroderede Klokkestreng

var na^r gaaet midt over Omsider viste Kammer-

lakej Meyer sig, rod i Hovedet og meget oprømt.

Han kom lige fra en længere Discussion an-

gaaende den huslige Misere, og havde indlagt
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sig slor I'oiIJcih'sIp v«'<1 i ri hmgl, vfl«»nliu-t

Foredrag al kljin* <l<'t, for det «vrigf Tjj'ncr«

personale sua vigligc og iiiicrcHsanle Sp«rg8inaal.

Forsle Kokkenpigr, Andersen, huvde hafl Taarer

i Øjnene, saa bevæget var hnn bleven, og Liinied-

joniirii Sørensen fik ondt »»g niaatte stænkes med

Vand. l'rinsessen gav kort og mut sine Be-

ialinger. Lamperne t>lev tændte, og der blev lagt

i Kaminen. Kannnerlakej Meyer sprang som en

Kakerlak, mere bebændig end nogen parisisk Op-

varter paa et Kaflehns. IVinsessen sto<l ved Vin-

duet og bostede iiafbrinlt, bun vilde pærne givr

det Udseende at", at iiini bavde saadan nogj-t som

Brystsyge, sligt vakb- altid Medlidenbed, og Prin-

sessen bavde alle Dage fundet, at det var dejligt

at være Genstand for lidt Medlidenbed. Hun

vendte sig om for at se Virkningen paa Meyer.

Kammerlak('j<'n laa foran Kaminen og puslede

gesiliiifligt med Veddet. Ildens flagrende Lys

faldt ganske kønt over bam, ung og slank var

ban, sorte Silkepantalons bavde ban paa, og de

velformede Lægge indesluttedes af bvide Strømper.

Som ban nu laa dér paa Hug, bvilte lian lidt

paa det liojre Ben, det venstre strakte ban saare

gratiost ud fra sig. Prinsessen maatte virk<*lig

sige sig selv, at bun aldrig bavde lagt Mivrke til

før, at Meyer var en ganske net Personage, oven-

ikobet decideret net.

Prinsessen var i boj Grad Connaisseuse af

mandlig Skonbed.

Meyer vimsede saa atter af Sted. Hendes

Hojbed salte sig til at brodere; det kedede bende

imidlertid, og der kom bende en stærk Gaben

paa. Saa ringede bun igen. Denne Gang viste
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Chretschmer sig, hun var lige vendt tilbage fra

Springgaden.

„Kære Frederikke, gaa op til Comtessen, og

sig, hun niaa gærne sé licrned nu."

Conitesse Grdd(!ncrone, Prinsessens Hofdame,

var en Hge saa aristokratisk som stiMe og for-

skraunt Dame paa henved de halvtreds; Hendes

Højhed havde i den Grad tiltaget sig Hals- og

Haandsret over hende, at hun endog fik Befaling,

naar, og naar ikke, hun turde forlade sine egne

Gemakker. Oppe i Palæets Heletagc boede hun,

her tilbragte hun Tiden med vekselvis at huse

Svvedenborg's og Md. Guyons Skrifter. Comtessen

hørte ogsaa til de Kvinder, der efter forlængst

at have aabnet Pandoras Æske, kun havde

fundet Haabet paa lUinden. Hun levede i mange

og sære Haab, og fra det jordiske havde hun

vendt sit Blik mod højere Egne. Læste hun

Swedenborg, sank Jorden under hendes smaa

Fødder, og Verden og dens Mangfoldighed be-

skuedes i Fugleperspektiv. Comtessen gik kun

paa Comedie, naar der gaves Sørgespil, Kotzebue

hk hende til at fælde de sødeste Taarer, men,

naar der blev givet en Entrée bag efter, rejste

den gode Dame sig og gik. Jfr. Birouste var

hende for meget af denne Verden; naar Md.

Schall en Gang imellem dansede en skøn serieux

Solo, ja, saa blev hun. En Pas de Gavotte kunde

ogsaa til Nød gaa, men Pirouetter og sligt )
—

aldrig. Hun var ogsaa den eneste i Palæet, der

ikke læste Monitoren og Journal de Paris. —

Hele Eftermiddagen havde hun siddet deroppe

og strikket Børnetøj til en Velgørenhedsbasar,

og hun havde lyttet til det skønne Violinspil,
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• ler lod ^iiii (l.i iii|mI ii|i lil lirridc; glnd blev }iiiii

nii, ovrr at Sliioarn'sti'H var liæv«»l, d<'l var

gniiniiic kndrligl iil ^iddc alene, iiii da lf*>rdiuiie

Vrdid.slMTg var |»aa IJe.søg i Jylland. CdiiitrHscn

pyiih'dr >sig lidl, krollcd«* Iliuirct. fem sirlige

Krii.siMliiller ned ovrr liver Tiiidint;, en Krisnre,

som <len gode Dame ellers kun anlagde naar

der var Kele eller eour parée i Christian den

syvendes I'alæ. Ncrdenunder sang Prinsessen.

Riglig deliral og r(K|uet sang liun. Comtessen

fandt, at Hendes Hojlied gjorde sine Cadencer

ypperligt i Aften. Ja, synge det kunde liun da.

Comtessen svøbte en folderig, sort Kniplings-

mantille om sig, og gled lydløs ned ad flangen.

I Grunden var bun bange for Prinse.ssens Stik-

piller og Malignitet, tbi det maatte man sige, at

Prins Cbristians Gemalinde bavde en ster For-

nojeisc af at sige Folk Ubebageligbeder lige op

i Ansigtet, uden Qærneste Foranledning.

Stille og varmt var der i Gemakket. Prin-

sessen ikke saa meget som saa' op fra sit Broderi.

„Gør Dem det nu rigtig commodemenl dér i

Sopbaen, saa sidder vi ganske stille og arbejder

til min Gemal kommer. Det giver en sod Hjarlero

med lidt Stilbed en Gang imellem."

Ganske stille sad de to Damer saa en balv

Time igennem, uden at et Ord blev vekslet, saa

angste som de var de to. Prinsessen for Gemalens

Hjemkomst. Comtessen for Prinsessen. Pludselig

vækkedes Hofdamen af bøje Latterudbrud Com-

tessen saa' forvirret op og blev rød.

„Das ist cbarmant, das ist unvergleicblicb!"

men det er da ved den sødeste Gud noget af det

pudserligste, jeg i mine Levedage har set!"
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Comtessen blev mere og mere étourderet.

„Nej, sid nu stille, drej Hovedet lidt! Saa-

daii — lidt mere, merei — nu er det charmant.

Godeste Comtesse! nu ligner De da virkeligen en

forkølet Natugle!"

Prinsessen lo voldsomt.

„Bliv nu ikke vred paa mig, lidt Plaisanterie

skal vi dog have at more os med i denne melan-

kolske Aften, og jeg kunde, saa sandt som jeg

sidder her, ikke lade være med at le over Deres

étrange Frisure, det var saa skrækkelig mor-

somt."

Comtessen fandt slet ikke dette skrækkelig

morsomt. Hendes følsomme Gemyt følte sig i

høj Grad krænket. At en Prinsesse kunde have

saa liden moralsk Delicatesse, saa lidt atten-

drissement med andres Følelser! Det var en

uhyre Mangel paa Passibilitet og — Opdragelse.

Comtessen sagde ikke et Ord - men hun græd.

„De græder, Comtesse!" skreg Hendes Høj-

hed op, i samme Nu var hun ovre paa den anden

Side Bordet, hvor hun satte sig paa en Skammel

ved Hofdamens Fødder.

„Men Du Godeste, jeg mente det jo slet ikke

saa slemt. Jeg fortryder det, ja, det gør jeg, nu

De græder, bliver jeg virkeligen helt anger-

modig."

Hun greb hendes smaa, magre Hænder og

trykkede dem stærkt. Comtessen hulkede nu. ^

„Aber, ist es moglich, ist es m(">glich, kæreste

allerbedste lille De, det er dog ikke noget at

græde over, fordi jeg ler. Jeg har det jo nu én

Gang saadan med Hastmodighed efter lidt For-

nøjelse, hvis jeg ikke fik mig en fortretlig Latter

IT'J



/'If/NSKSSE C/IA Hl.nTTE

\i\v\ l^ag. Iror jrg. al jej» l»lirv syg. M»'ii mig

< 1 <i('r Miaiiiæiiil iiigoii, licr l>ryd<;r sig om lier.

(liaubcii si«! mir »las!"

iViii.sesseii rejste- sig op mwl el Sæl. Iiiiti

var iiii komnx'ii i daarligl Lune.

„.lej^ ansc's al alle li»'r meil siui liden Agl,

al man ikke en (iung nmler mig en Smule

lija^rlelig Lutter, og det, nuar ujan véd, at det er

min Sundhed om al gorc. Jeg sér nok. hvor

<lelle kan hære hen, skal jeg sidde alle mine

Levedage her i Kjohenliavn og hlive sur, sandt

for Dyden har del otle kun fejlet lidt i, al jeg

var ved at opgive Aanden af hare KedsondM'd.

men det saa' man vel allerhelst, al man saa

hurtig sum muligt fik mig puttet ned i denne

Kirke i Rolschild, for det hliver saama-nd Knden

j)aa det hele, og morende er det nu ikke. Det

ligner ikke noget, Comlesse, at give sig I il at

græde her i min Nærhed Mine Damer i det

mindste burde virkeligen forskaane mig for For-

trædeligheder, det siger jeg Dem med Flid, nu

har jeg igen min slemme Hovedværk, det kan

jeg takke Dem for. Nu kan De gaa. God Nat!"

Comtessen svobte sig igen ind i den sorle

Mantille og gik dyblnejende, bagkens hen im<»d

Døren. Hendes Hojhed stod ved Vinduet, Armene

var lagte over Kors, hun nynnede. Hofdamen

stod noget længe og famlede ved Døren, det var

tydeligt, at hun venlede paa et godt Ord til

Afsked.

„Bryd Dem bare ikke om noget, det er denne

Hovedværk, der er Skyld i mit daarlige Lune,

den er fertig at gøre mig gal. God Nat, sov vel!"

En Kareth korte ind i Palæets Port.
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Gemakkets livide Fløjdør stod paa Klem.

Prinsessen kiggede og kiggede, Hovedet kom

længere og længere frem, Dørsprækken blev

slørre og større. Alt var tyst der ude, slet ingen

kom. Hun listede ned til Trappeafsatsen, rakte

og strakte sig ud over Gelænderet.

Vestibulen laa dernede, stor og øde i Lam-

pernes Lys, Døren ind til Lakejstuen stod aaben,

alt var som uddødt.

Ganske stille gik det saa ned ad Frappen,

Trin for Trin. Lige ved Omdrejningen stod

Jomfru Torp, saa maatte da Gemalen være gaaet

ind i Hibliothekstuen, siden dette ildesindede

Fruentimmer stod lier endnu og ventede paa ham.

Et Nu — og Prinsessen var ovre ved hende.

„Voila!" Hendes Højhed løsnede sin store

Diamantbrosche og stak den hen til Jomfruen.

Kammerjomfruen rørte ikke en Finger.

Helt op imod denne Stenjomfrii^ Ansigt

førte Prinsessen saa iltert sine Ihillunler, lod

dem funkle og lyne, rystede dem frem og tilbage,

op og ned, saa tog da endelig Kvindemennesket

Klenodiet. I det samme gik Bibliothekets Dør.

— „Silence! Silence! hviskede Prinsessen paa

Trappen, og saa et ganske svagt „Silence!" for

sidste Gang fra Afsatsen deroppe.

I det Kvarter, der paafulgte, forraadtc Torp

baade Dupuy, hvis Speeiedaler hun havde i Lom-

men, og Prinsessen, hvis Brillanter hun holdt i

Haanden. Prins Christian hørte overlegen smi-

lende paa Kammerjomfruens Bagtalelser, saa gik

han igen over i P>il)li()theket og satte sig dér i

Mørket. Han frydede sig over den Angst og

Ruelse Charlotte maatte lide over hans Fra-
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\'ivrv\sr, og lian lMiiii(ir<'<ir sig si.'Iv liMJiigcii ovit

<leii .sindrige FrciiigangMiiuuide hun Imvdt; valgt,

lian lik Taarfr i Øjnene ved nt tænke pua, hvor

philosofisk og overlegen sk«nl. hun egentlig vur

kommen over Livets mnnge smertelige Momenter.

Mang«' Citater, der passede paa lejligheden ini,

randt ham i Sinde, og han gentog ganske sagte

disse klingende og høje Ord, buude hojtidelige

stolakln^dte Hexametre og melodisklydende Ottuve-

rim; liaii mautte uvilkaarlig beundre den ene*

staaende Bevandrethed, han havde i fremmer!

Literatur, thi fra de mest nymodens Skribenter,

Jean Paul og Chénier, naaede han tilbage til

folsomme Passager hos Steme og Kichardson.

Saa tændte han da Lys, mange Lys rundt om i

l^ibliotheket. Bøger og atter Bøger, Hække paa

Række, fra Loft til Gulv, dukkede frem af Morkel,

øverst oppe skimtedes Gibsbusternes lange Hække,

men over dem alle kom Kant's visne og torre

Profil til Syne. Der var nu saa lyst som til

Fest herinde. Hoj og bleg stod Prinsen dér

midt imellem alle sine kære Bøger, disse Bøger,

der paa tusender af Blade gemte al Verdens

Visdom og Beretning om Livets mangehaan«le

Foreteelser og Tilskikkelser. Han var underlig

tvivlraiidig. om der nu virkelig fandtes en Bog

herinde, blot én eneste Bog, der var værd at

læse i dette Øjeblik, han følte næsten Fortvivlelse,

naar han i Tankerne gennemgik sine Skatte, de

forraadte ham, de stod dér som lige saa mange

stive og stramme Tanker, logiske og fornuft-

mæssige, der vare marseherede op i Geledder og

Colonner, og de lod alle og én det folende,

tornekronede Hjærte i Stikken.
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Da han fVa 'riapjjeafsaiscn drejede ind i

Corridoren, liorte han, at Gemakkets Dor lang-

somt hikkedes. I et Nii var han derhenne. Det

raslede svagt derinde, som om nogen skyndte

sig hen over Gulvet. Han lukkede med et Hyk

Doren op Knap troede han sine egne Øjne,

Charlotte laa paa Kanapéen og sov, sunken hen

i den dybeste Søvn. Benene havde hun trukket

op under sig, Armene foldede hun over Brystet,

som om hun fros. Munden stod aahen og hun

pustede ret hørligt. Midt ude paa Gulvet laa

den ene hvide Silkesko og drev, sikkerligcn

maatte hun have tabt den i Skyndsomheden.

Klavecinet var opslaaet. Nodebladene llød som

hvide Skyer omkring Pedallyren. — Han gik

hen og tog Skoen op, han vendte og han drejede

den, han saa' hen paa Charlotte og han saa' hen

paa Klavecinet, og saa smilte han.

Skoen var ganske varm endnu.

Som i Søvne drejede Charlotte Hovedet ind

imod Væggen, saa sukkede hun dybt, hun laa

vist meget ubekvemt, — og sov videre. Længe

stod han og lyttede til hendes Aandedræt, saa

tungt og regelma^ssigt som et Barns. — Men

hvilken skrækkelig ubekvem Stilling! Paa Klave-

cinet stod en af de høje Armstager, Lysene deri

var tændte. Han tog Stagen, listede hen over

Gulvet til Kanapéen. Længe stod han og be-

skuede hende. Hun laa jo virkelig dér og sov

ret naturligt. Han knælede ned, løftede Shigen

højere og højere, bøjede sig ned over hende:

Hun plirrede lidt vel hurtigt med Øjenvipperne.

— „Charlotte, écoutez!" hviskede han. — Stille

som en Mus laa hun. Højere og højere loftede
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li.tii «lr struulfiui«' Lyn. I)<'t fon-koiii liurii, at

li.iii aldrig liavdc srl liriulc Hiui <l<'jliK nogpn«

sinde, l»l^;^^ hvidklædt, hoim lVni.sr>8»cii, d<T iuii

laii^l. I»a^ alle l»jJ^^^^', .slumrende, mens .sorg-

iiHMlige DvuTgr holdt Vagt ned over IJjierg-

skraaningerne. Hans Øjne hlændede.s af Taarer,

liaandrn >kjalv, Shigen hegyndtc at rysli*. Han

vilde rejse sig af den knælende Stilling, i suninie

Nu faldt lo Draaher af den varme, smeltede Talg

ned paa Prinsessens hvide Arm. En, t<i, tre!

Prinsessen var midt ude paa Gulvet. „Av! Av!"

skreg hun op, hench's Ansigt var tielt fortrukket

af Snierle, hun vaklede frem og tilhage i CJe-

niakket [>aa den ene Sko, vaandede sig, mens

liun uafhriidt gned det onmie Sted. Gemalen

vilde trøste, hun var aldeles horte i Smerte, han

vilde lægge en Speciedaier paa, hun stødte ham

fra sig, og det noget uhiidt Han had om For-

ladelse, hun vilde ingen Ting hore, hiot være i

Fred, naar han blot vilde tie stille, og helst giia.

Hun stamp<'de utaalmodig i Gulvet med den ene

Sko, gik saa hen og smed sig paa Kanapéen.

Langsomt kom han over imod hende.

„Torp har sladret, jeg tror ingenting. Du

er uforsigtig, det er alt. Du er for alfahel, har

for megen Vivacitet, Du lever i Extremer, er

uberegnelig, genialisk, idealisk, sværmersk. —

Paa Torsdag flytter vi ud til Sorgenfri. Dupuy

giver vi Lobepas, saa er al Bagtalelse dermed

slaaet ned."

Det kom ganske fortroligt, som en stille og

rolig Overenskomst. Han saa' paa hende, fiks-

erede hende, men det var unmlig at finde Mening

skabt i hendes Ansigt, aldeles tillukket som det
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nu var, blot trak hun lidt paa Skuldrene. Hun

rejste sig, meget ladt, som om det voldte hende

Besvær, rakte Haanden ud efter Skoen. Idet

han rakte hende den, grel) han hendes Haand,

søgte at fange hendes Blik, men det veg bort,

og Haanden gjorde sig lempelig fri. Stille stod

hun og stirrede paa Uhrets forgyldte Viser, der

langsom sneg sig frem paa den emaillehvlde

Skive.

„Du tror paa, hvad denne moucharderende

Kammerjomfru fortæller. Du hører paa hende.

Det er nok!"

Om hendes Mund kom der et mærkelig for-

agtende Træk, en Verden af Dégout. Hun lagde

Armene over Kors paa Brystet og slog med

Nakken.

„Jeg omgives her i Palæet af lumpne Hof-

cabaler. Bagvaskelse og Intrigoterie; det skal Du

faa at sé, en skønne Dag gaar jeg fra det hele,

ja, det gør jeg, jeg skal fortælle Papa, naar jc^g

kommer hjem, hvad Du er for en tarvelig Herre."

Hun lo haanligt, lidt efter gik Latteren over

til Graad.

„Nu først kan jeg med fuldeste Føje sige, at

det var min gyldne Tid, den Gang jeg var

hjemme, og aldrig havde set Dig for mine Øjne.

Men det siger jeg Dig, plage mig i Aarsnese,

det skal Du nu ikke faa Lov til."

„Charlotte!" der var en let vibrerende Klang

i Stemmen.

Højere og højere græd hun.

„Charlotte, elsker Du mig ikke mere?"

„Ved den søde Gud om jeg gør! Du plager

mig jo dagligen med Din Mistænksomhed og
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Din«' ^niiuIloH«' n«>HkyI<liiin^<T. (Iniff a DiiMi, at

j«'^ ikk<' «T gaa«'l 1 min (Iriin allrnMlr af Kni*ri-

ki^lse derover."

„Det meiH'r I)ii jo slet ikke."

„Jo, jeg gwr, Dii krænkor mig ved al vn-r«'

jaloux paa denne gemene FVanzos, jeg har ikke

hed! Dig om at faa ham til Syngelærer Er lian

amoureux over for mig, maa det jo smigre Di;^.

al jeg endnu er son tiltrækkende trods min pin*

lige Existence. Jeg liader denne Franzos, liader

liain! liar Du nu endeiigen saa hørt det, Christian,

det er mig gar nicht til nogen Forlystelse, at

hore paa hans fade Snak."

Prinsessen hiev bleg over sin egen Dristighed.

De satte sig hen paa Kanapéen. I Stilheden

hørte de langt borte Vægterens melankfdske .Sang.

Hun følte sig mat og elendig, nu hun havde

ladet Dupuy i Stikken, havde fornægtet ham, del

var, som sad hun allerede fast i et sejgt Spind

af Intrige og Usandhed. De besynderligste, men

ret trolige, Kneb og Finasserier fandt hun paa,

for at sætte Dupuy i et saa latterligt Lys som

muligt; hun opdigtede morende Episotler og nar-

agtige Udtalelser, jo mere hun ildnede sig selv

op ved sin egen Snakken los, jo vagere stod det

for hende, at det var idel Opspind. Prins Chri-

stian sad foroverbøjet og saa' undrende op paa

hende, nu og da lo han længe og højt.

„Tænk Dig, han sagde, at det var ham ube-

hageligt at komme ved dette cour du roi Pétaud,

nu effen sagde han det, og saa lyver han, siger

jeg Dig, han vilde bilde mig ind, at han i Paris

altid sad i Parterre noble, og at han var intim

Bekendt af hende Mars, Du véd, og at baade
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Md. Conlat og Dugazon havde vårret forlibte i

ham; jeg lo ham lige op i Ansigtet, og spurgte

ham, om ikke ogsaa Kejserinden og Julie Récamier

var hjærtesyg efter liam."

Prinsessen gik ind og hentede en lille, sirlig

Guitar i et bredt, blegrødt Baand, saa krøb hun

op paa Kanapéen, klimprede og sang Arien af

Adolph og Lovise; hun var ganske ellevild; snart

var hun ked af al synge, hun vilde danse. Mens

hun stadig spillede, bevægede hun sig rundt i

Gemakket i sirlige og gratiøse Pas fra Balletten

„den forladte Dido."

„Charlotte!"

„Nu?"

„Naar vi nu kommer ud til Sorgenfri, vil jeg

sé Dig med Solhat paa hver Dag. Du véd hvor

gærne jeg sér Dig med disse store, lyse Straa-

hatle, og saa er der en G'ang derude i Parken

mellem høje, klippede Buxbomha^kke, i den vil

jeg sé Dig komme, langt nede, i en blegrod

Kjole; lige som den Gang i Ludwigslust's Humle-

have, da Du havde faaet Gomtesse Hahn ud i

Regnvejret med SafTianssko paa. Kan Du huske,

at det blev saadan et Himmelvejr hen paa Efter-

middagen?"

„Om jeg kan, jeg kan huske, at Du gik og

sledskede for at faa mig her over til Danmark.

1 Morgen échapperer jeg herfra!"

„Nous verrons."

„Jeg sejler af Sted med Paquetbaaden til

Kiel, for fulde Sejl, eller med Smakken til Ro-

sloek, saa er jeg næste Aften i Schwerin."

„Hvad tror Du egentligen Sehonsee og Gom-

tesse Hahn vilde sige til det?"
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„Dol »T Illi;^ (MIIMMMll lig<'gvl<iigt, OIII <1«' la^<T

iiuoii mig do boniie gruce olier de maiivaise

grace, j(;g Uiger slniks til Liidwigslii.st, siui kun

Du sé, om Du nogensinde faar fut pua mig igen.**

Hun gik hen og .sutte sig ved Siden af ham.

Sua sud de t(» du dér pou Kanapéen og

glemte helt Tiden. Hun henede sit H(iV«Ml op

imod hans Skulder, og han Laite længe kærligt

og vemodigt til hende.

Ude over Kjobenhavn var Stjærnenatten be-

gyndt.

18S



VII

Kong Christian ligger paa sin Dødsseng der

nede i Rendsborg.

Oppo ])aa de hojc Fæslningsvolde staar

aarliundredgaiule Popler og duver frem og tilbage

i Stormen. 1 Rendsborg By, der kryber sammen

som i Da'kstilling bagved Voldene, flyver Stormen

omkring paa de teglhængte Tage, rivei og rusker

i Teglene, saa at de ramler og rasler jied over mod

Tagrenderne. Kideren, dér bag ve/l, ligger med

graalivide Skumtoppe hen over den sorte Strom

;

det er, som om Floden staar stille, som om den

af al Magt stemmer imod de kommende Vand-

mængder oppe fra Landet af, som om den vilde

vende om, af Frygt for det rasende Hav langt

borte. Saa kæmper og strider det da der ude i

Floden, Vandet staar i hele Braadsøer ind over

begge Bredder, skyller af Sted mellem Havernes

Ribsbuske, helt op imod de smaa Huse, hvor det

ligger og slikker op omkring de høje Trappesten.

Oppe i Mariekirken har Stormen haget sig fast i
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GlaiiiliiilN-riK', »I« r si«lilrr <I«'ii og |iii.slcr og hvæser

ind i MaliiiklokkcriK-, ii«r lig«'.soiii Hiikkcr uf AiigHt

VrjrliaiHTiH' skrigrr og dnjer hig fn'lt niii<ll \niix

i\r rusliir Slæiigrr. Ude piui llriltrii<-r'|{<'rge

bni'iidrr cii (luard. I'aa V^oldcii .sliuir en Klynge

Mrnnrskrr «»g arr |nui Hrunden, to Koin-r er

og.saa dcro|>|M', lirit indliyiliule i sorU; Sliawlcr,

Blæsten Uigr-r i derrs Kjoler, Konerne strider ifii«Ml.

iii('(l IJyggen lienet bagover, de skubbes og rykkes

frem og tilbag(> som i Sogang. Brandskæret

koiiiiiuT og gaar paa Himlen, de sorte Skyer

pidskcr af Sted, som en Ila-r jiiui P^liigt.

Det er Krigstid nu, Ufredstid igen for Kigerne.

Krig baade med England og Sverige. I Heiids-

borg Gader gaar Trommerne. Spaniolerne er

konunen i Nat. Ponte Corvo sidder paa Kroen,

bojet over store Kort og udrulled«- Dokumenter,

hans Adjutiint staar stiv og strunk ved Doren

og venter paa Ordrer. — Signaler lyder mndt ora

i Gaderne, spanske Sange klinger ud fra Husene,

ovre i Krostalden danses der i det ene Hjorne til

Kastagnetters taktfaste Klapren, i det andet sidder

otte Gascognere inde i Halmen og brøler Mar-

seillaisen. „Allons enfants de la patrie — le

jour — — !" — Naar Spaniolerne har drukket

for meget, begynder de at klimpre paa indbildte

Guitarer, Kroværtens Piger bliver ildrøde i Kin-

derne under de glødende Kys, der regner ned

over dem; pludselig begynder Krovært Midlers

Marie at skrige som besat: -,Slip mig, slip mig!"

I vild Flugt styrter saa Pigerne op paa Kammeret,

Haspen smækkes for. Spaniolerne er efter dem,

op ad Loftsstigen klatrer de smaa, vævre Mand-

folk, under Latter og Brølen tumler de rundt paa
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det mørke Loft for at finde Kammersdøren; der

er en bitte, sortsmudset Andaliisier, der løber

Panden imod de nyrøgede Skinker deroppe, og

ban bander IrygteHgere end nogen Gadesælger i

Granada; den lange, forsorne Basker bar omsider

fundet over til Gavlkammeret og staar nu dér

uden for Døren og synger en smægtende Sere-

nade paa sin Hjemstavns Maal; liver Gang et

Vers er ude, stamper ban i Gulvet og udstøder

nogle mærkelige, klagende Lyde, der vist skal

udirykke smertelig Længsel.

1 Søndergaden danses Carmagnole, saa det

staar efter, ben over de toppede Brosten; Stormen

river og rusker i de dansendes Kapper, Vagt-

baalets Ud lyser over den muntre Scene.

Men Danmarks og Norges Konge er død i

Nat af Skræk.

Helt inde i den store Himmelseng ligger det

lille, barnelignende Lig. Hvide Lagener for alle

Vinduer, sorte Flor om Sengegardinernes røde

Silkedamask, og søvnige Lys foran de gamle,

sløve Spejle. Ved Dørene er der stadig nys-

gerrige, der kigger. Koldt og ubyggeligt er der

ber i det høje Gemak; Ruderne klirrer i Stormen,

Skrig og Støj lyder berind fra Gaden. — Paa

første Sal er der Lys. Kammerberrerne Wandrup

og Matbiesen, to franske Officerer, en spansk

General og den afdøde Konges Hofstat bolder

Raadslagninger i TafTelsalen. Pastor Scbulze

oppe fra Mariekirken, der bar givet Kongen

Alterens Sakramente, sidder bleg og stille benne

i Karnappen og sender bekymrede Blikke ud i

Natten. Den skrammererede Tjener njelder, at

Tallet er dækket, og alle de bekymrede Herrer
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gnar to og to tuvse ind til Bordet, hvor den hoj-

sniige Mnji'.stii'ts guiith; og berømte Itoiirgogneviii

er iisaMlvanlig rigelig repræsenteret. K«rst hena«!

Klokken seks rejser Herreselskabet sig, noget

mindre bekymret, den spanske General er be-

væget indtil Tourer og omfavner Pastor Sttluil/e

med broderlige Følelser. Kammerherre Mathiesen

(!r gaaet over i Spejlgemakket med de lo franske

Oflicerer for at spille Houge et Noir, det er, som

om man helt har glemt, at der er Kongelig i

Huset. — Pastoren Qærner sig fra S«d.skabet;

— idet han kommer nedenunder, finder han

Ligstuen opfyldt af vildtfremmede Mennesker, der

hviskende trænger sig sammen op ad Væggene;

en lilhi Dreng har vovet sig helt hen til Sengen,

dér staar han og stirrer paa Liget med aaben

Mund. Pastoren lofter Armen og peger bestemt

og bydende over imod Døren, ikke el Ord siger

han, men Mængden har forstaaet ham, den for-

trækker langsomt; i Dorcn vender nogle sig om,

Præsten staar stiv og ubevægelig i samme Slib

ling. Saa vandrer han rastlos frem og tilbage i

Gemakket, lytter til Stormen derude og fjærne

Trommehvirvlers dumpe Lyd, eftersom Regi-

menterne rykker ind i Byen. Latter og Lystighed

fra Spillegemakket lyder herned, de franske Ofh-

cerer bander og støjer, den spanske (leneral synger.

Han gaar hen til det høje Vindue og lofter

Lagenet lidt til Side. Stormen er ved at lage af

d'emde. Det gryr.

Paa Amalienborg er der Hofsorg.

Damerne glider omkring i Gemakkerne i sorte

Silkerober, de sorger med Snip, sorte Baand og
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sorte, liøjt idelige StrudsQer; Cavallereiiie giver

deres Sorg til Kende ved mørke Dragter, blanke

Kaarder, Spænder og sorte Silkestrømper. Men

al Sorg maa have en Ende, og da det nn be-

gyndte at blive lysere og varmere i Vejret, var

der mangen en ung og snuik Hoffrøkcm, der

længtes efter de lyse og muntre Farver, helst de

rosarøde, og det var med en urimelig stærk In-

teresse man i dette Foraars Begyndelse læste Moni-

torens sidste Modenyheder, om at Damerne nu i

Paris brugte Morgenhatte af hvid eller Kjodfarve,

eller kulørte Straahatte med Atlask, Pullen rund

og Skyggen ophæftet. Hvor sukkede man ikke,

naar man læste om disse Hovedtøjer af Rose-

atlask, lilla Flor eller carraosin Fløjl, med en

Blanding af hvid Gaze, for ikke at tale om Hatte

med udtungede Folder og Toptjer, og Shawler

med Palmethu" og Kassimirsborder. Amalienborg

var virkelig trist og sørgeligt, men ude i Byen

var der Lystighed nok; just nu da Krigen stod

for Døren, havde Tracteurerne saa travlt scmi

ingensinde, og hos Hr. Rau var der Glubfester

og selskabelige Sammenkomster en masse. Uden

for Porten paa Vesterbro vrimlede det i Aar med

Seværdigheder; hver Søndag var her smækfuldt

herude af Folk, der ofrede den sidste Skilling for

at faa at sé den Vildmand og den Vildmandinde,

som en Kandestøber fra Holbæk foreviste i et

Telt. En Hr. Lustre havde i Aar faaet Tilladelse

til at give offentlige Forestillinger i Ridekunsten

paa et bekvemt Sted paa Vesterbro, og Prices

Selskab trak udmærktd Hus med den berømte

Liniedanser Magito, der aad Blaar paa Linie.

Trist var det jo, at Vildmandinden gik hen og
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<lo«l<', o^ al «''ii af ili- pmi VcsliThro vjitimhIh

(jyiigcr kiiuk, suu nt (>l ungt F'niniliiiiiiifr (al<ll

nt'd og ))ni'kk«*<l(; »*ii Lillcriiig<T. IW FælliMliTii«'

lejrede Folk sig for at s«'; |mui Kjobeiiliaviis lior-

gerlige Mllita'n-, <ler spankulerede om iiie«! de

nylig lor<>rdiU'«le livide llatlcrjcr riied r«d Top,

og sna' j»atrioliske iid ; langt bort Ira By«*n

vovede nmn sig ikke, da en Slave var undvegi-t

fra Kjøbenhavns Slaveri, nmn nøjedes nied al

spasere ud til Strandniollen med sin muntre og

skonne Beliggenhed, eller al gaa ud og kigge

ind i Søndermarken, hvor der var liævejagt just

i de Dage. De mere velslaaende P'amilirr, »ler

havde Sommersteder paa Østerbro og nede om

Farimagsvejen, agede ud til Charlottenlund Skov,

i hvis nordre Del der var anlagt en Del engelske

Gange, der var Terrainet til megen Ziir.

Et Samtaleemne havde da den hele By det

Foraar, tilmed et saare interessant. Det var visse

piquante Historier om Hr. Dupuy og en meget højt-

staaende Dame i Samfundet. Naar Damerne om

Eftermiddagen sad inde ved Kaffebordet, diskuterede

de ivrigt Sagen, og naar der var en Veninde, der

ikke rigtig var med, hviskede man tjenstivrig

ind i hendes Øre Navnet paa denne hojlstaa^nde

Dame, hvorpaa den troskyldige og uerfarne Ven-

inde rodmede og blev som et dryppende Blod at

sé til; gamle, hvidhaarede Bedstemodre, der sad

den ganske Dag henne paa Vindusforhojningen

og kiggede ud gennem Gadespejlet, havde ogsaa

bort en lille Fugl synge, og de faldt i mange og

sære Tanker om svundne Tider og gamle Dages

Ungdom. Der var megen Syinpatbi for Prin-

sessen hos Folk, thi naar alt kom til all. var og
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blev Dupuy dog den Fremmede, Franzosen ; des-

uden var det gængs Mening at antiige ham for

en farlig, besnærende Don Juan, en lioué, skont,

det maatte man indrønnne, en aimabel Roué, der

var Bifald va^rd, naar man havde ham paa Af-

stand, dér oppe bag Lamperækken, men scmi man

alligevel, naar man henregnede sig til de gode

Horgere og Patrioter i Samfundet, holdt sig borte

fra. Og Kjøbenhavns Damer, der drømte om

}iam, naar de var vendte tilbage fra Komediis

huset, og som gik og sukkede for ham i al Stil-

hed, de vidste saa uforlignelig godt, at det var

aldeles uforeneligt med Begrebet Dydighed; thi

det vidste da Gud og Hvermand i den ganske

Stad, at utallige var de Amouretter, som den

gode Edouard Dupuy havde indladt sig i med

Aetricerne, og hvad det fra Palæet angik, vilde

det i Sandhed være trist, om Prinsessen lod sig

bediuire af denne Franzos, i Stedet for at be-

skæftige sig med nyttigere og solidere Ting, som

det sømte sig en dydig og ærbar Ægtehustru.

Vel var Dupuy en sjælden smuk Mand, statelig

af Gestalt, og med en Hud, skær og glat, en

saadan der i sær Grad behager Fruentimmerne,

og yndigt det sang han nu, saadan at Vandet

rendte en i Øjnene ved at høre derpaa, og be-

vares, en god Fiolin, det spillede han ogsaa,

men at al Verdens Dydighed skulde falde for

disse Egenskaber, det var dog ikke lidt urimeligt;

thi en Lykkeridder og Sprader var han dog,

ovenikøbet paa Veje med at bringe Skam ind i

den danske Kongefamilie, det burde og maatte

ikke taales. Kongehusets Ære og gode Reputation

var ogsaa enhver god Borgers. Det danske Folk
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kiiiKlc tiiiiiilif^l liniic sig i, al llirs('lili(iliii.<)ccii('rne

fra sin Tid nu gik igen; (l«'ii Gang var dot en

La'gr, drr forgrrh sig piui Kotigrliiisft, nu IchI

d(*l lil, af (l<l ilt-iiiH- (iang skuldr blive en Synge-

liiTcr; »Icl j^'ik iiinl ijcn Slags Kolk, som iu»*d

dem, ijrr, naar de have gull llaar, ogsaa vil

liav<- del kruscl, og Kndrn paa del Inde Idcv vel

saa. al Laudels egn«? Horu Idev hegegnede med

Haaulied af saadan eii Fyr, <ler kuii havde del

al rose sig af, at han var un faveur hos en hojl-

staaende Dame. Saaledes talles der om Aflenen

iiindl om i (lluhhrr og Selskaher, naar l'unsche-

hollcn var .slillrl IVimu jiaa Hordel, og man var

bleven træl af Hahbrk's og Jens Zetlitz' Viser,

og alle ojdog Siigen megel alvorligt. Det var

en ImI Tndlagcdse, at en Dame, ovenikobet Pro-

fessorinde Rahbek fandt det kvikl og i boj Tirad

morende, al der foregik lidt ud over del alminde-

lige ved el kedsomt Hof, ja, hun tillod sig endog

at være vittig derover, men da Vittigheden i

vedkommende Aflenselskab paa Bakkehuset var

bleven sagt paa Spansk, var der kun «'n i Sel-

skabet, der lo og fandt del excellent, nemlig Mol-

bech, og Publikum gik saaledes glip af iH»get,

der sikkert var i boj Gra<l aandfuldt og træffende;

del ærgrede sig og optog Bakkehusets Frue del

ilde, at hun tillod sig at spøge over alvorlige

Ting, tilmed paa Spansk.

Glad og fornojct med sig selv var Prins

Christian, fordi han havde taget alt delle saa for-

sigtigt og nobelt, just saa discret, som del burde

tages. Om Aftenen, naar han havde siddet i

Bibliotheket og fordybet sig timevis i Sehelling's

196



PRINSESSF CHARLOTT

F

Identitotssystom og Ficlilc's Videnskabslæro, gik

han lien til tiet hoje Buevindue, der vendte ud

imod IMadsen, lod de rode Flojelsgardiner fulde

sammen bag ved sig, og ensom stod han her

ude i Vindusnichen og saa' op imod de evige

Stjærner.

Thi der var mange Sljarner paa Himlen

just i de Aftener.

Charlotte sad i Kabinettet, spillede paa Klave-

cinct og gabed(; frygteligt af Kedsondn^d, men

hverken saa' hun paa Stjærner eller tænkte saa-

dan videre dybt over Tingene, nu havde hun

hele Dagen siddet og spist syltede Blommer for

ret at kunne overveje og benke, men der kom

ingen Tanker; kun ét havde hun besluttet sig

til, nemlig, at Jomfru Torp skulden blive ved

Hoffet, og det forekom Prinsessen, at det var

én i høj Grad ædelmodig Beslutning.

Dupuy maatte mindst to Gange la^se i^rinsens

lange, sirlige, hoflige og med stort, rødt Segl for-

synede Epistel, førend han ret forstod, at han

med et meget klækkeligt Gratiale havde at tra^kke

sig underdanigst bukkende tilbage. I den første

Time eller Brevets Modtagelse var han ude af

sig selv af Raseri, men da han havde faaet ud-

tomt hele sit Forraad af fransk-svensk-schweiziske

Eder, faldt han til Ro og begav sig samme

Aften paa én i Forvejen bestemt Coneertrt^'se til

de sja^llandske Provinsbyer, med Roskilde som

Udgangspunkt. Han følte sig alligevel i boj

Grad ydmyg«;t, og j)aa hele Turen ud ad Konge-

vejen fattede han de besynderligste og æventyr-

ligste Planer om at faa Hævn over denne alt for
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hoflig<^ Prins, <1«t trooilo sig Iryg og nikker rn<*d

en saudan rininaliiul«! D«*! var lians h<"^t«'nil('

Overbrvisning, al »Icnn«! Kpisl««! ikke var alfiilt«'!

og ufsendl hhhI l'rins«'ss«*ns Villende og Vilje, og

efler mange Timers Meditation havde han fattet

en Plan, der vel var driftig, men som dog KkI

sig udføre. Han vilde, noar Coneertrejsen var

endt, i al Stilhed indlogere sig et eller andet

Sled i Egnen omkring Sorgenfri; del skulde være

mærkeligt, om han ikke blot én Gang i Efler-

sommerens Lob kunde faa Prinsassen i Tale i

Ennim, lykkedes dette for ham, var Spillet

vundet, ingen kendte som han hendes let lil-

gængelige Hja^rte og sværmerske Phanlasi, og

saa . . . Nu var han dristig, nu havde han Mr»d,

nu var der ingen hensynsfulde Baan<l, der bandt

ham; han vilde ydmyge denne hovmodige, «»|»-

blæste og i Grunden ret dumme Prins, der levede

hojt af Hovedstadskresenes Viraksduft og Smiger-

tale, han vilde sé ham bleg og dirrende af Raseri,

han vilde ødelægge denne Ægteskabsidyl, der

hvilede paa et saa usolidt Grundlag, han vilde

triumfere helt ud og aldeles, og saa rejse, Dan-

mark var ikke det rette Land for et Talent af

hans Størrelse og Omfang, baade Chabran og

Dussek opfordrede ham bestandig til at komme

til Paris, fra London havde han Indbydelser,

Prins Georg af Wallis saa' ham gæme i Eng-

lands Hovedstad. Men, ikke forlod han Danmark

forend han havde sét denne latterlige Højhed

ydmyget og det hundrede og atter hundrede

Gange mere, end han selv følte sig nu i dette

Øjeblik.
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Da Dupiiy den Aften havde sunget i Ros-

kilde, var Byen i Extase. Aldrig havde han

sunget saa vidundeHigt, med saadan en Glod, en

Ild, en Lidenskahehglied, det var den fyrige og

varinl)lodige Sydbo, der helt havde givet sig hen

i sin Sang. Der var en saadan Begejstring i

Roskilde, at Folk slet ikke sov den Nat, de laa

og kastede sig frem og tilhage i Sengene og

pustede af Varme, det sang og klang i de (lodt-

folks Øren, og det var, som om Hja^rtet var

blevet fem Gange slørre end sædvanlig.

Samme Aften var der megen Munterhed ude

i Sorgenfri.

Alle Huse havde Flag oppe, thi Prinsen

og Prinsessen var komne i Formiddags. Man

var lige nu vendt tilbage fra en Køretur ned

til Brede. Selskabet sidder ude paa Terrassen

og nyder den smukke Foraarsaften. Den skov-

klædte Egn ligger i skinnende Aftensol, Parkens

Syringer dufter, Fuglesangen stilner af. Alle som

én opfordrer Hds. Højhed til at synge. Prin-

sessen stiller sig paa Havetrappens øverste Trin,

den hvide Mouselinskjole straaler i den gyldne

Solglans, Herrer og Damer sér beundrende op paa

hende. Længe synger hun, alle i Selskabet er

enige om, at Hds. Højhed aldrig har sunget med

saa dyb en Følelse, saa megen Varme, saa megen

Sjæl; det var som om et drømmende Blidsind fik

Mæle gennem disse Toner, en Hjærtets Længsel,

en stille Lykke.

Oppe fra Kvistværelset over Havestuen sér

Jomfru Torp ned paa Selskabet. Jomfruen knejser

med Hovedet, og den hvide, taarnlignende Kappe
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syiM's tinliiii iiM-n- siivel vml tilforn, IhmmIcs

S«')vfoI«*I.se fuur ligeHoin et synligt Udtryk i ul

<l<r) iiicgen Stivelsr, liiiii k(»iiiMHT i .siiu? KraviT,

Manclu'ltfr og KapixT. Torj* or inegot mi.sl'or«

nojj'l, Prinsi'H.m'ii har i egiMi Person været oppe

paa hendes Va-relse og hentet Dianiantiirosehen

lilha/^e. Joini'rnen stud i (iangen og sau'. ut

lids. Hojhed henge dvæUide foran den (udinede

Consolsknn'e lued l>ro.schen i Iluunden, som om
hnn i dyhe Tanker overvejede, livorvidt det var

rigtigt at tage den eller ej; tilsidst var iiun dog

gaaet og havde taget Diamanterne me<l. Kani-

merjondVuen maatte sige sig selv, at det med at

tage Brosehen tilbage, det havde hnn nu aldrig

nogensinde kunnet bekvemme sig til. og i sin

Aand mærkede hnn en dyb Spot over at hun,

en Kamnierjomfrn. et Tyende, maatte tie stille til

dette, der, hors de donte, var ret strafbart.

Det er lige i Begyndelsen af Sommeren.

Dagene er fulde af Sol, hede og tunge. Nætterne

er hvide af Maanelys. Græsset gulner hen, og

Lovet hænger mørknet i Skovbrynene, thi der

gaar baade Uger og Dage, inden Regnen konuner.

Klokken er tolv. Prinsessen er lige staael op.

Hun begiver sig straks ud paa sin Morgenprome-

nade. Koligt og dunkelt er der her inde under

Bøgene, Prinsessen staar et Øjeblik helt blændet

og misser med Øjnene, Overgangen til Skygge

kom saa brat, det er som om Sollyset endnu

danser og flimrer omkring i rode og gro'uie

Smaaringe. Hun har fulgt den Sti, der snor sig

langs med Søbredden ned imod Louise-Kilde.

Stien er hvid af Sol, rammet ind, imod Soen af
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høje SIvplantagor, morkviolette af de duskede

Blomsterstande, paa den anden Side af det Skjirn-

tyde-ovcrgroede Markgærde. Højskoven strækker

sig i maleriske Situationer, langt ovre ryger

Skorstenene paa enlige Hegnshusc, der tegner

sig som hvide Prikker mod mørke Hulveje og over-

skyggede Bakkestrøg. Hvor stille alt er i Mid-

dagstimen. Nu har Stien kroget sig op ad den

høje Skrænt og snor sig ind under Bøgene i

SkoveTis Spurveskjul.

Prinsessen er morgengnaven, hun gaar og

tænker paa dette kedsonnne med Dupuy. Det

er, som kunde hun raahe og skrige af hare

Flauhed og Skamfuldhed over det, der var pas-

scrct imellem dem, men saadan var det nu, om

Vinteren havde hun Capricerne, om Sommeren

enten glemte hun dem helt, eller ogsaa skam-

mede hun sig over dem.

Hun følte en hemmelig Angst for at vende

tilbage til Amalienborg, thi sikkert vilde Va^ggenc

og alt derinde i Gemakkerne hviske og lokke

„husker Du det, og husker Du det?" og de lange

Eftermiddage med Tankerne og Længslerne der

trængte paa, og den nærgaaende Erindring, der

nu slet ikke var til at komme bort fra.

Hun skjalv næsten af Forfærdelse over sig

selv, naar hun tænkte paa hin vanvittig forrykte

Scene med Jomfru Torp, en Krisis var kun det

hele, som nu var overstaaet og derfor burde

glemmes. I sit stille Sind takkede hun Guderne

for, at Dupuy den Aften paa Amalienborg havde

været saa overdreven reserveret, som han havde

været. Aa, denne Dupuy! Hvor han gjorde

hende ufri! Al denne Uro. alle disse fristende
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iiiiin. uii(irrliil(ii hlixl lian na'slrii iyslfviinlc

i'ur Ik'imI«; i Sliicii og nmi \nui lifiide iihmJ siiir

iiioi'k«; (Ijiic, »lod hl(»l f^aii»ko stille og sua' pau

liciidc. KuikIc Iiiiii (Io;^ hiol en (lung ig<'ii hlivf

fri og frank, nnnilcr og l(;l om lljærtot, siia IkII

nd glad; og hun som liavd«; triH^t, al hun havde

ry.slel alle Sorg(!rne afsig inde i Kjohenhavnl

Hun satte sig hel modlos ned vel V'ejkanlin

og begyndle al rive Græstotter o\t af Huadvihh

hed. Kunde jiuii nu hiot komme overens med

sig selv, om hun egentlig hrød sig om (jemulen.

somme Dage var han saadun, andre Duge saadaii.

Prinsessen ynde<le ikke vægelsindc^de og lune-

fulde Personer, om hvem man ikke vidste, hvor

man havde dem.

Hds. Højhed havde en Pose med Kager med.

mens hun nu flittigen sad og spiste, forekom det

hende lidt efter lidt, at alt stillede sig i el noget

mindre sort Lys. For egentlig talt kunde hun nu

rigtig godt lide (Christian Frederik. I Grunden var

han jo ejegod, det gjaldt kun om at sé paa ham med

saa blide Øjne som muligt, og vænne sig til hans

mange og slet ikke behagelige Fejl, som nu hans

umættelige, alt opslugende Amour-propre. og hans

Dadlesyge, hvad i Alverden kunde del dog skade

ham, om hun fandt det morende at læse „De

tolv sovende Jomfnier" eller Spiesz' Romaner,

lian maatte saamænd ønske for sin Dannelses

Skyld, at han havde læst dem.

Han med sin Gothe og Gothe.

Gaves der mon noget mere kedsommerc i

Verden end denne Iphigenia? Nej, saa læste hun

rigtignok langt hellere „Rejser gennem Ulykkens

Huler og Elendighedens Boliger" eller Rinaldo
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RinaltlinI .if Viilplus, og naar Forfatteren oven-

ikøhet var Gotlies Svoger, saa kom det jo dog

Ild paa et, om man læste af den ene eller den

anden. Aldrig i al Evighed Hk nogen hende til

at læse GiUhe! Aldrig!

Prinsessen rejste sig, efter omhyggelig at

have tørret sig med sit Lommetørklæde og rystet

Krnmmerne af Kjolen. Det var dejligt at faa tænkt

rigtig dybt og udtømmende om Tingene.

Da hun kom op til Slottet nikkede hun

meget elskværdigt til Skildvagten, der stod dér,

stiv og stram, og præsenterede Gevær.
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Det v.r CII bevæget og i mange Henseender

sørgelig Sommer for Hds. Hojhed. Der kommer

Melding fra Schwerin om. at Hertuginde Louise,

Prinsessens liøje Moder, er do<l. Hertug Friedrich

Franz' Epistel er meget kortfattet og roher just

ikke nogen overvæltes Bevægelse, han meddeler

Datteren om den afdødes sidste Vilje og om

Dagen, der er bestemt for Bisættelsen. — Prin-

sessen kommer lige stormende op fra Haven,

Favnen har hun fuld af Roser, Solhatten dingler

ned ad Ryggen. Dodsbudskabet fra Mecklenborg

ligger paa Bordet, hun læser det. Salen er fuld

af Sol, og Dansemusik og Lystighed nede fra

Lyngby Kro lyder helt her ind; Altandørene staar

aabne; det blinker med Lys hen over alle Træ-

toppe, og Plaincrne trækker det frodige Gron-

sværsta^ppe i bløde Fald ned over Terrasserne.

Længe staar hun varm og rod efter Løbet, Hovedet

er bøjet ned imod Brystet, Roserne ligger ud over

Gulvet, saa lister hun stille ind og gaar til Sengs.
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To Dage ligger hun og græder og sukker med

Hovedet presset ned i Puderne, mens Solen tegner

Tavl og Tern paa de nedrullede Gardiner. Ge-

malen overgaar sig selv i Hensynsfuldhed og

Delicatesse, han (hegger og pusler om hende,

han sa'tter friske Blomster paa Toilethordet, han

sender Bud efter flere unge, ach^lige Damer, for

at Charlotte kan have nogen Adspredelse i Sørge-

dagene. Hofdamer, Cavallerer og Kammerjomfmer

lister om paa Taaspidserne og heklager af Hjærtet

Prinsessen, der føler sig i høj Grad smigret og

tilfreds nu ; hun kysser Gemalen mindst de tyve

Gange om Dagen, og hun har besluttet at blive

liggende Ugen ud. Sengen staar som i et Lyst-

hus, saa mange Blomstervaser er her nu stillet

op, og alle de unge Comtesser, der efterhaanden

arriverer, sidder rundt om i Gemakket og broderer

nitligt. Prinsessen har en umaadelig Trang til

at kysse de unge Piger paa Kinden, naar de

kommer hen for at spørge til hendes Befindende,

hun vil va^re rigtig god og elskværdig mod alle

Mennesker, selv imod Hertuginden af Augusten-

borg; hun føler med sig selv, at hun maa være

lykkelig for at være god, og det forekommer

hende, at man ligefrem maa ønske hende al

mulig Lykke, naar der nu sker en saa indgribende

Forandring med hende. Hofdamerne vil hun for-

ære de to Silkelangshawl, der ere saa rode, at

hun ikke selv kan lide at gaa med dem, og saa

sandt som der er en Gud til, vil hun aldrig i

sine Livsens Dage drille dem mere.

I Slutningen af Ugen rejste Prins Christian

over til Fyen, Charlotte var oplost i Graad ved

Afrejsen; men da Vognen var kort bort, og hun
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kom ovJT i IlavcsiiK'ii o^ sim, al «l«* lin* iinj^e

Duiiicr 841(1 dur og liaiig incd HovedeU tV)lte iiiiii

8ig piiidsrlig ovcrsliidig iyHtlg. En! to! Ire!

Villi<>iniine SrliiiiuiK'linanii iik Ordre til tliix al

sætte sig hen til Klaverinet og spille (irélry's

l*a.sse.pied, de ovrige Damer og Prinsessen stil-

lede sig op midt ude paa (iiiivet, to og to over-

for hinanden. Menuetten gik me«! Liv og LysL

Prinsessen lo og djinsede løs med mange over-

flodige Bevægelser, den smukke, ellers saa stille

Froken Sneedorf var helt toet op og dansede me<l

megen Gratie, den lille tykke FJrunette, Sophie

Holstein, trippede af Sted som en Vipstjert, hoj-

rød i Hovedet og meget echaufFeret, og den latter-

milde, rødhlonde og fregnede Frederikke Danne-

skjold var aldeles ellevild.

Dansen var forbi. Damerne sad paa Kana-

péen og gispede efter den anstrengende Menuet.

„Frem med Harpen!" kommanderede Hds.

Højhed. „Fie skal spille!"

Fie, eller Comtesse Sophie Holstein, var paa

de meget faa Dage bleven Prinsessens aller-

intimeste Veninde, de lignede ogsaa hinanden i

meget, smaa, buttede, bninette og i hoj Grad

livlige. — Comtesse Holstein trakterede en Harpe

med mere Virtuositet end just Smag. Prinsessen

og Frederikke sang saa Duetten af Dittersdorfs

„Apothekeren og Doktoren", Vilhelmine og Frøken

Sneedorf sad ved Vinduet og broderede. Comtesse

Schimmelmann var høj, mørk, næsten jodisk, med

dunkle, flojelssorte Øjne; hun sværmede for Jean

Paul og havde indgaaende Kendskab til Lessings

Laokoon og Winckelmann's Kunsthistorie. Prin-

sessen yndede hende just ikke for dis.se Kend-

906

'



PRINSESSE CHARLOTTE

skaber, maasko folie liuii a'iy; en lille Smule yd-

myget over ikke en Gang at kende Forfatternes

Navne, nej, saa kunde hun meget bedre med den

lille Holstein, for hun folie sig sikkert ikke

meget trykket af de VVinckelmannske Tiieorier

og Lessingske Synspunkler — Duetten gik rent

forskrækkelig daarligt. Prinsessen var stadig en

Linje for meget forud og udtrykte sin Utaal-

modighed ved nogle sjældne, smertelige Ansigts-

grimaccr. Ovre i det ene Hjørne havde Stilling

travlt med at dække Bordet, Jomfru Torp knej-

sede ind med en mægtig Krystalskaal fuld af

Jordbær, det lille Taffel slraalede af mange Sølv-

genstande, store og uformelige, med mecklen-

borgske Vaaben paa Siderne. — Prinsessen vilde

nu synge alene, Frederikke kunde jo slet ikke

følge med. Comtessen satte sig over til de to

broderende, der vekslede meget sigende Øjekast

hen over Ganevåset. Sophie Holstein undskyldte

sig hofligt der henne ved Harpen; hun blev saa

træt i den hojre Arm, sagde hun. „Vist ikke

nej!" raabte Hds. Højhed „Sikken Snak, nu er

det jo mig, der vil synge." Prinsessen sang to

lange Arier af Gimarosa's hennnelige Ægteskab,

den lille Holstein indskrænkede Accompagne-

mentet til nogle meget matte Greb i Strengene.

Alle Damerne klappede, da Arien var forbi. Prin-

sessen saa' glad-undselig ud. Efter disse Kunst-

ydelser gik man til Bords. — Alle Vinduer staar

aabnc ud imod Parken, her i Stuen er alt gen-

nemsolet, hele Øer af Sol har dannet sig paa det

bonede Gulv, det ligner ganske et Landkort,

hvor Skyggerne er blaa Have, der skvulper ind

imod de lyse Øers gule Brinker. Loftsmaleriet
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gl<nl<'r i fni'k Nognilird, y\t\n^*' (imliiulrr i niorke-

hm IH' fliKk'rs Kavii, vii Funbisi i Jonlucii.s Maiieer,

hvor all vii'lh-r oiiikriii^ i smih'iKic F«;diii«.'; di.SHe

svæn! Flaiiihiii<h*rin(h>r srr ii«i som hrisd-ndc?

Piuoiikin»|H)rr. I'riiisi'.s.seii lji?^mT sig hrll tillKig«;

|»aa Sloh'ii tt^ kigg«T la-iim« paa IMafoiuhnahTi«'!.

saa ]vr hun 0^5 sporj^rr Daiiiorii«;, hvml ihrl •^••iilli^-

lait forcslillrr deroppe. Sophie erklærer heslemt,

al liiiii ikke f'orstu^ir sig pua saadari nogi-l. hun

er ogsaa heil forhiht i Synet af al «hii megen

Oniarniei.se paa Loftet. F'retlerikke, der nafhrndt

sidder og stryger sit viltre, rodlige Haar om hag

Ørene, foreslaar nok saa kakt, al det vist niaa

vicre Edens Have eller Elysium; I'rinsesscn for-

kaster straks Hypolhescn om Edens Have, der-

imod véd hun ikke rigtig, hvad hun skal sige til

det om Elysium, og spørger derfor Froken Snec-

dorf, der spagfærdig hvisker noget om Bacchanal.

„Dér har vi det!" skriger Prinsessen op, men da

hæver Vilhelmine Schimmelmann sine Flojelsojne

op imod den megen Nøgenhed og erklærer over-

legent, at de to midterste Figurer forestille Kong

Tyndareos og hans Ægtefælle Leda, Svanen hag-

ved er Jupiter, de to, der omfavne hinanden i

Krogen er Mars og Venus, de andre maa være

Nymfer og Fauner. Efter dette erklærer Prin-

sessen Vilhelmine for Professorinde i Piafond-

videnskaben. — Taflet hæves. Om en halv Time

holder Vognen for Døren. Prinsessen vil bade

først. Vilhelmine har stærk Migraine og gaar

ovenpaa for at lægge sig lidt, Sophie og Frede-

rikke promenerer imens i Parken. — Prinsessen

kaster en hvid Peignoir om sig. Kammerjomfruerne

lister ud og ind med gennemvarmede Haand-
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klæder og Toiletgonstamlo i Maa Vornieil. Hds.

llojlied staar i det gule Hjørneværelse, lige midt

i Solen, og holder HaMiderne sammenfoldede over

Haaret. Hvor Kløvermarkerne dufter stærkt i

Dag! det bølger ind med Jasminduft gennem

Vinduet, na\sten i en synlig Stribe.

Badekamret ligger køligt og dunkelt, de smaa

tilgitrede Vinduer sidder netop i Højde med

Havens Jordsmon. Kad<'kininnen er sænket ned

i Gulvets Midte, et stort, rustent Spejl i Guld-

rannne luænger i Kæder ned fra Lollet, saaledes,

at Spejlfladen er lige over Kummen. De kalk-

hvide Va^gge er prydede med Stukfestons, og

rode KKædeshynder er lagte over de lave Sæder,

der følger Muren.

Længe sidder Prinsessen og stirrer paa Vandet,

der blikstille ligner en uhyre Blok af gennem-

savet Krystal. Hun kan høre Gartnerens tunge

Fodtrin oppe paa Grusgangen og en Vandkandes

strømmende Brusen. Sophies og Frederikkes

Latter lyder helt her ned, de sidder lige her oven-

for paa HavebaMiken. Hvor de hvisker og tisker!

Prinsessen er nysgerrig, før nu tror de Pigebørn

da, at de sidder ganske muttersene deroppe og

kan raillere over hvad der lyster dem.

Der er en Spurv deroppe ved Gitteret, nu

flyver den. — Prinsessen lader nu det sidste Klæde-

bon falde ned paa Gulvet; med en let, knitrende

Lyd daler den hvide Silke. Hvor Fliserne er kolde at

tra'de paa! det giver et lille Sa^t op gennem hele

Legemet. — Nu er det Frederikke, der taler der-

oppe. Prinsessen staar op paa de røde Hynder,

halver sig paa Taaspidserne, lægger Øret til

Muren og lytter. Nej, hvor her dog er lydt!
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„M«'ii j«'«; -x'^i'r hi^ <l«*t jo, jrg v«"(i fl«'t, lian

lior |)a.'i l{iiiigstr(ikro; Hclly siger, at liiiii liar

sét liani f'orlcdrii paa K»n*tiirt*n ihmI« i (iiwrlsskov.

Iiaii var saiiiii)«-ii iihmI lo Herrer." ^Uiiiiiligl!'*

hvisker Sophie, „sau nær her ved Sorgenfri, og

saa al den Snak, godt da, at hun ikke véd noget,

for saa hiev liiin da sikkerligen helt forrykl. Uf

da, d(!t med Maleriet!"

Nu er Spurven igen ved (iitret deroppe.

„Du Godeste, hvor er han smuk!" hvisker

Sophie, „saa solhnendt han er bleven, tror Du

egentligen, Frederikke, at der har været noget

melh^m dem?" „Aa, man véd jo aldrig, men nu

er det vel forbi, Prinsen er jo da ogsaa ærke-

dum, Herre Jemini! Kender Du Visen, man har

lavet i Kjøbenhavn?" Frederikke begyndte at

nynne: „Lille Page lad mig være, hvad betyder

sligt."

De lo begge hojt, .saa blev alt stille deroppe.

Prinsessen er kroben ned igfn, nu staar hun

dér paa Badekummens Rand og er falden i Tanker.

Mekanisk lader hun tiaanden glide hen over

Hudens hvide Atlask. Saa loser hun Haarets

svære Knuder, i slangeagtige Snoninger glider de

ned over Skuldrene. „Nej, jeg elsker ham ikke

mere, — — — jeg elsker ham ikke mere."

Nu sidder der igen en Fugl "deroppe. Hvor

den synger!

„I er nogle rigtig ærkedumme. smaa Gæs!"

sagde Prinsessen og slyngede Armene om Halsen

paa Sophie og Frederikke, mer fik hun ikke sagt.

thi Vognen holdt for Doren. og Torp ogChrelschmer

fløj ud og ind med Shawler og Tæpper. De to
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Comtesser blev ildrøde i Kindorne og na^rniest

skrækslagne over denne noget besynderlige Ytring;

de trøstede sig dog med, at det blot havde vårret

én af Prinsessens sædvanlige smaa Bemærkninger,

der som oftest kom noget mali)laceret, men For-

nøjelsen ved Kondnren var dog tildels spoleret,

tilmed da Hds. Hojlied partout vilde over Rung-

sted i Dag for at naa Hirschholm. Sophie var

rødere end nogen Valmue og saa' hjadpelost over

til Frederikke, der havde puffet sin store, itali-

enske Straahat helt ned i Øjnene, for Solen. —

Frøken Sneedorf og Vilhelmine stod paa Trappen

og viftede, da Vognen rullede af. Prinsessen

nikkede til højre og til venstre op igennem den

lange Lyngbygade. Der var en Bukken og Nejen

paa Vejen og inde i Haverne. Pludselig stanser

Vognen. Prinsessen har rejst sig op. „Aa, De

dér!" hun dunker Tjeneren i Ryggen, „hent mig

de Kornblomster dér ovre!" Tjeneren ned af

Bukken og over i Rugen, hvor han plukker løs

som galdt det Livet. „Saa, nu er det nok!"

skriger Prinsessen over til ham. — Hds. Højhed

har faaet sine Kornblomster, og Vognen ruller

videre, indtil en ny Ordre udstedes. Comtesserne

nyder den Ære at sidde og slæbe paa Urte-

kostene.

Hvid af Sol og uddød ligger Rungsted ved

det blaa Sund og drømmer nu i Eftermiddags-

timerne. Hvidkalkede Fiskerhytter langs med

Stranden og Mængder af ophængte Garn foran

Dørene. Ikke en Hund en Gang gøer, idet Karethen

larmende korer op forbi Kroen, der sover med

nedrullede Gardiner og lukkede Døre; den store

Krohave ligger tiistovet og solhed med sine lange
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\{n'\i\i*r ni' li\ lilr 'rrjelHtr«!«- m^ laMcfi-i'niigt' na'iik«*.

i'riiisr.ssrn .sjujiirr iiytig«Mil til all«* Kaiilcr, Coiii-

tossrriM' sky^Lr«r IiikmI SoI<>ii itkmI Bloin.stor*

iMikrllrrtH*. ilds. Ht)jli«Mi liar .slaa«*t sin ParaH«>l

ned, iiiiii rejser sig (ip. Iiiiii kigger, Kiidsken faar

Ordre til al kore ganske langsomt, Sopliie og

Fretlrrikke lornieligen forsvinder i Blomsterne.

Skiiirel og Ira^t sætter Prinsessen sig saa ned

og surmuler liele Vejen op li! Folehaveskov.

Seletojet rasler i Stilheden, Hestene slaar med

Hovedet og pruster efter den luirlige Korsel ned

imod Kysten. Insekt(?r summer i Luften, Hyld og

Hoser (hdler fra Gærderne. Langt forude korer

en Karetli, den holder sig helt inde ved Skov-

brynet, hvor der er Skygge, det er vel et Selskah,

der skal ned og sé Slottet. .Solen falder paa to

Dameparasoller, en rod og en blaa. — Nu stanser

Vognen helt, man har sikkert faaet Øje paa den

kongelige Kareth. der nærmer sig. Comtesse

Holstein er hleg af Bevægelse, Frederikke hen-

leder Opmærksomheden paa Selskabet derhenne,

for at l>rydc den forlegne Taushed. Nu horer

man ganske tydelig Latter og Tale, efterhaan«len

som man kommer nærmere. Alle har rejst sig

op i Vognen, sandsynligvis for al hilse paa de

hoje Herskaber, én af Herrerne er sprunget op

paa Kudskesædet, dér slaar han nu, hoj og rank,

og ler ned til de to Damer. — Ganske langsomt

passerer Prinsessens Vogn forbi. Herrerne ovre

i Vognen blotter Hovedet, Damerne nejer. Hds.

Hojhed nikker naadigl og fikserer Selskabet

gennem sin Stanglorgnet.

Nu er man forbi.

„Men!" Comtesse Holstein giver Slip paa
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alle sine Blomster, „Deres Hojlied er da ikke

syg?"

„Aa, lad mig bli»t sidde i Ro!" Prinsessen

gør en afværgende Bevægelse med Haanden og

smiler. Hendes Øjne er Inkkede, og luin hliver

blegere og blegere, det sér nd, som skulde biin

besvime. Hun læner sig o]> imod Frederikkes

Skulder, Taarerne strommer ned ad liendes Kin-

der, ganske stille, ganske sagte. Saaledes sidder

bun saa bele Vejen ned til Hirsebbolm, der

ligger nede i Dalen, en solbeskinnet Idyl med

Slottets gyldne 'raarnfløj glindende mod den blaa

Lnit, med lysend«^ Sol over de livide Slotsfacader,

med Havernes nuegtige Rosenflor, Hoser over

alle Gærder, Roser og atter Rf)ser, bvor man saa

sér ben. Comtesse Holstein foreslaar at kore op

til Kammerraad Lynges, men Prinsessen onsker

kun saa burtig som muligt at komnie ben til

Kroen. - Stort liore bliver der i Kroen, idet

Karetben korer op for Doren. Værten flyver ud

fra Skænkestuen med dybe Skrabud og latterlige,

bjælpende Haandbevægelser, men Prinsessen og

Damerne «'r allerede oppe paa Stentrappen og

forlanger kun et Værelse for en Times Tid. Kro-

konen og Pigernes staar og kigger I Kokkendoren

med tilbageboldt Aandednvt, Gæsterne inde i

Skænkestuen bliver ganske stille. Paa Vejen bar

der allerede samlet sig en større Flok hirsch-

liolmsk Ungdom, og ovre i Præstegaardens Have

flyver Danebroge til Vejrs paa den bvide Flag-

stang.

I det store, runuuelige Gavlværelse bar

Damerne nu allerede opboldt sig en bel Time.

Prinsessen ligger ganske stille benne paa den
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iin'gri iiiiiagcligr Soplia. I lun ser l*l«*g o^ iJaarlig

lul. ])ct vaude l.oiiiiiirlMrkiædi: vr girdcl iicrl pua

Culvrl, <liii (IH- (laiig rflrr «l«ii aii<liii Uij^cr

('(Uiili'ssr Holslrin (l<l o|) o^ largoer del om-

liyggrligl. j»aa Ilds. Il»)jlu'<ls Pande, men del er

soMi (MII det tynger og siiierlrr, «ig «lel glidr-r lige

saa oile ned igen. Kroinudaniiiieii liar vjerel v«d

Doren med en nosenhnket fra Haven, som liun

stammende og med nedslaaede Øjne heder Damerne

om ikke at forsmuu. lUindt (jiii i det sollyse

Værelse med de skinnende hlaa Tapeter ligger nu

de rode og gide Roser og dor i Varmen. Duflni

bliver stærkere og stærkere, den hlander sig m«'<i

Værelsets underlige, indegemte Luft af Lavendler

og overgemte Æbler, og fra Haven lige under

bæres op mangfoldig hed HIomsteraande af Urter

med skrigende rode Stande og Blomster, der

fordrer Ugers uafbrudte Solglod for at faa de

grove, tykke Knopper sprængte, ogsaa Duft fra

Frugter, der begærligt suger Stammernes Safl til

sig, og hænger i Løvhanget med Solens brændende

rode Kys paa den ene Side, tunge af overvættes

Safl og besværede af egen Tyngde.

Selskabet oppe fra Folehaveskov er ankom-

met, det opholder sig nu lige i Værelset neden-

under. Der spises vist, thi det klirrer herop med

Lyd af Glas og Tallerkener. Munterheden der-

nede er meget stor, der holdes Taler, og den ene

af Damerne Jer uafbrudt. Krokonen fortæller

Comtesse Holstein, at Selskabet er inde fra

Komediehuset i Kjobenhavn, den unge, smukke

Dame i det blaa og med Ravperlerne er Emilie

Rosing, den mørke Dame i del rosenrøde er Jfr.

Birouste, hvem Herrerne er, véd hun ikke saa
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nøje, mon Karolino Pige dor node siger, at Herren

i de gule Naiikingsbuksor or Skuespiller Saabye,

hvem iiaii den sorte er, og det hitte, skaldede

Mandfolk, véd hun ikke. Damerne d(?rnode spørger

flittigon til Hils. Højheds Bofindoiido. Efter en

halv Times Forløh kommer Krokonen op og he-

retter med vigtige Miner, at han den lille der-

nede i den mørkebrune Klædeskjolo, (h; stribede

Benklæder og brune Kravestøvler, hedder Poulsen.

Efter denne interessante Nyhed lukker Comtessen

Døren i Laas, hvorpaa hun mismodig sætter sig

hen ved Sophaen og begynder at plukke Roserne

itu. Frederikke Danneskjold har fundet en Sylte-

bog i Kommoden, den sidder hun nu og læser i,

noget tankeadspredt. Solen brænder lige paa.

Bier summor i Vinduskarmon, Varmen og Luften

herindo bliver mere og more bedøvende, den

monotone Snakken af Selskabet der nede dysser

na\ston i Søvn.

Først slumrer Prinsessen hen, saa taber

Sophi(^ H(dstoin sine Roser, senest følger Frede-

rikke med, hun sidder og plirrer metl Øjnene imod

de blaa Tapeter og gaber i Smug, saa glider da

Syltebogen ganske langsomt ned paa Gulvet.

Det er Aften.

Solnedgangen luer i pragtfuld Glød, alle

Ruderne i Hirschholms hvide Slotsfacade straaler

som store, indfattede Rubiner, der skyder lange,

blodrøde Funker ud i don stille AR(»nluft. Oppe

paa Himlen drager ot Skytog forbi, oarmoisin-

rode Skyer med orangegyldne Bræmmer, at se

til som et lystigt Optog af Bachanter og Bao.hant-

indor, der svinger Pokalerne, saa at den glødende
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Vin jtrrln mi o\rr riiyrHos.sluvciH^.s Viiilov. \h\

jiihl« r af Sl('«l (ler <»|»|h- pau lliiiilm i iii'altrligir

Furv«'t»ui»r, fni <lrl dyhrsl«« \{w\v i N«*llik«Mi.s

KniiiMad, lil (l«-ii siurtlcstc {{(xiinm i HIoiiiiiif*

tni'rls Dloiiisl, lil del roilcslc (iiild. S|((|s>iW||

hraMidrr iiiMJcr »in l'(ir|)urs|)ijjna<ir ind imod

l^aladsrls (ald«'l'a'rdig«- Mun*. D«*l .synk<T, Aar

lur Aur, drilr Clirislian d«'n Sj<*Hf.s Puluds, Mar-

moret forvitrer i Sumpens giftige Aande og dor

under de slimet grønne Alger, «ler slikker sig

højere og Iiojere op ad Murene, de sal^iiojr Spijle

ruster over deres gyldne Consojler, (juldet paa

Listerne ruller sig sammen i Solen og skaller af.

og de store Sale ligger dér i lange Ka*kker og

drommer ude over Mosens svigefulde Morads.

Gobelinerne trevler forneden og Hyrderne sover,

blege af Træthed, Hyrdinderne svinder hen un<ler

Solens Glod, de en Gang rode Roser er nu

hvide, de hvide graa som Aske, og Lammenes

Sløjfer har faaet Uldens Coulor. Flaggermus

hænger oppe under de saddelformede, glaserede

Tage, Edderkopper spinder Hjul og Traad over

alt dette døde Guld, Uhrené er gaaede i Staa

for Aar siden og Musene piber under Tapeternes

forrevne Silke. Men ved Midnat, naar Taagern«*

gaar i fantastiske Kæderækker og sære Snoninger,

saa forsvinder hele Paladset i Taagens So, og

den sene Nattevandrer, der skal ind til Hirseh-

holm By, staar en SI und tvivlraadig og tovende,

smaa Lys lig St. Elmsilden lober hen over Slots-

tagene, ruller sig sammen i blaa Ringe, brisler og

nittes i hinanden igen. Lygtemænd flagrer inde

over Slotshavens tilgroede Vildnis, og Uglerne

skriger ovre i Buskadserne, og idet han gaar
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forbi de stille Udbygninger, synes lian, at der er

Lys i Striiensee's Gemakker, tændte Lysekroner

under Loftet, og han føler sig bel kold af Skræk

og skynder sig at Sted i Mørket uden at sé over

til Slottet — og saa er det bele dog kun Lygte-

mænd.

Prinsessen og Damerne er paa Vej ned mod

Slottet nii. Hds. Hojbed er ret munter og spøger

selv over sit Ildebefindende: hun bar laget <le

unge Damer under Armen og smiler over deres

n«'dslaaede Miner. Aftenroden brænder hen over

Himlen, Lullen ligger stærk og mild og duttende.

Er det Linden der dufter? Saa røde som alle de

Blomster dog er her i Krohaven, selv de hvide

og blaa er Overløbere, som om Sol og Sonuiier

lokkede de kølige Farver over til deres egen Liv-

kulor, saa at de uskyldshvide fik Rosarødme, de

blaa droges over mod lilla og earmoisin. Der er

nogen, der taler langt borte, Harmonikaioner

konuuer og gaar i Lullen. Opp«' paa Landevejen

kører en Vogn, syv lange og syv brede varer det

inden Lyden dør hen ovre ad Lsterød til. — Lige

ved en Omdrejning af Stien ligger som et Drøm-

m^^syn Slottet derutle i den brændende Sø, sherkt

skinnende i lutter røde Lys, med hver lille gla-

seret Tegl som en Ildrose højt oppe paa Taget.

Længe staar Damerne lause og bevægede over

Synet. Efler lang Tids Stilhed siger saa endelig

Prinsessen, idet hun trykker de unge Pigers

Hiender: „St'r I, jeg tror nu alligevel, at jeg er

lykkelig," og idet hun nikker ligesom bekræflende,

smiler hun ganske lidt, glad-vemodigl, en Anelse

af et Smil Efler en lang Stund, hvori Solgløden
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{\vv ovn' |»au Slottet iaiigsoiiit lofler sig og glider

højere og ln)j«'re oj» j»ua Fueutleii, eflerludentle

sorte Skygger inMJe under Stueetagens Vindu.s-

række, siger Prinsessen sou igen i sannne lja*rne

og bevægede Tone, afbrydende en lang Tanke-

n<Ivikling: „— — — for liiiii bar mi alligevel

været en lille Gaas, jeres Dronning Mathilde, for

sé, det kan være ganske godt med dette elsk-

værdige Blidsind, og el sværmersk og trofast

Hjærte, og al denne søde Uro i Hjærtel, der

længes saa underligen, men det var da ved den

godeste Gud for dumt at tro, at en saadan smæg-

tende Elskovsværen kunde vare evig og evinde-

ligen, Sommerfuglen har sin Honninguge, og

Døgnfluen sin Soldag, men al Elskov, Børnlille,

tro mig i det, den har knap nok en Time, .saa

er Varmen borte, Duften fløjen. Og saa tror

saadan en lille, elskelig, blaaøjet Dronning paa

Elskovens Unsterblichkeit, og hun sukker og

græder, og hun dør, og det i sin fagreste Ung-

domstid, i den helligste Levetid, den eneste Tid,

der virkeligen er Liv og værd at leve, tænke sig,

hun dør, uf da, hvor dumt! Sé paa Aftenrøden

derovre paa Slottet, dér hvor den glider bort,

bliver alt sort, ingen Overgang i Farve, ildrødt

og kuliende sort."

Hds. Højhed vilde partout vide, hvad Frede-

rikke mente herom. Comtessen kunde ikke selv

finde paa noget, men hun huskede tydel igen et

Citat hos Jean Paul, om det nu var i Flegeljahre

eller Titan det stod, huskede hun derimod ikke

saa nøje.

„Ja lad os saa da hore, hvad der staar,"

sagde Prinsessen noget utaalmodigt; det var tyndt
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med hendes Kondskul) til Jean Paul, og Citater

var hendes Skræk. Sophie Holsteins I)rnne Øjne

formel igen lo. — Frederikke blev saa rød som

en 'Rose, maaske var det kun Genskinnet af

Aftenrøden; saa citerede hun da med sin klare

og skønne Stemme, det var som Musik at høre

paa, de to Damer saa' forundrede op paa hende.

„Kærlighed, din Funke er over Tiden, du

undertrykkes aldrig, hverken under tusende Taarer,

eller under Alderens Sne, ej heller under Asken

af dine elskte. Du udslettes aldrig, og Du Algode,

naar der ingen evig Kærlighed gaves, saa gaves

der jo slet ingen. Hvor flyve I hen, I Nattergale,

I søde Foraarstoncr Søge I Myrten til Elskov,

søge I Laurbær til Sangen? Kærlighed, din

Funke er over Tiden."

„Sikken Snak!" sagde Prinsessen muntert,

„lad os nu komme over paa Slottet, inden Solen

helt gaar ned, kom saa!"

Slottets Opsynsmand kom dem dyhthukkende

i Møde. Det var en lillebitte Mand med et

mægtigt Nøgleknippe. Med sin pibende Stemme

forklarede han, at et Selskab fra Kjøb(!nhavn var

oppe paa Slottet for Øjeblikket, men dersom Hds.

Højhed ønskede, saa . . . Hds. Højhed ønskede

kun at være alene og frabad sig bestemt al Led-

sagelse. Manden bukkede og bukkede, saa at

hans rustrøde Paryk kom til at sidde helt skævt.

„Undskyld mig, min Herre, men De taber Deres

Paryk," sagde Hds. Højhed ret bøst, ærgerlig

over, at han 'ikke gik. „Ah, saaledes," sagde

den lille"Mand7og blev nu helt confus, „jeg maa

maaske ledsage 'de høje Herskaber op til Slots-
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lru[»|Mn?'' 11(1(11 al arvciilc Svar tripindc han i

F^orvcjiMi. - \)v ^ik ind under 'raarnporlen,

Lyden al" deres l''odlriii lod nn(le^li^ Inil op

under II vadvingen. Inde i SloUguurden var

Skniiirini;en allere(l(; liegyndl rundt om i Krogene.

Saa IVodigl som (inessel groed«; ln;r inde nndlem

Stenlliserne. Nogle Vunr gik og gnessede henne

omkring Fonlainens forvilrede Kumme, |>aa den

store, suinmensunkne Slotstrappe iaa lo og stir-

rede de kommende i Mode med dorske, gule Øjne.

Oppe om det gronne Spir skreg Kaiiger og

baskede med de sorte Vinger i Krese omkring

den gyldne Fløj, der gnistrede rodt i Solen. Tæt

Iaa Slovet op over Vinduerne og over de hvid-

malede Vindusposte, enkelte af lauderne var

knuste, og Gemakkernes blege Guldlister og orm-

ædte Panelværk kom til Syne. Rugende Iaa

Stilheden over alt; naar de talte, snakkede Kkk<jet

med fra de hvide Slotslloje, og Damerne rykkede

uvilkaarligt tættere sammen. — Der var næsten

mørkt i de første tre Gemakker, de kom ind i,

men da de drejede ind i den vestlige Fløj, og

Prinsessen havde faaet den store Fløjdør lukket

op, brod alle ud i ét eneste Beundringsraah. En

uendelig Hække af Gemakker Iaa d(''r i Flugt,

lysende og tindrende i mægtig Atlens(d. Op

over Vægge og hen over Gulvene, der var mel-

hvide af nedfalden Stuk, gik Lyset med den

Glans, der kommer, naar man holder rødgult Rav

op for Solen. — Dt'r nede Iaa Slotshaven med

Rosenlrær, der ikke bar Blomster, og Labyrinthen,

som man nu lige saa vanskeligt kunde komme

ind i, som tidligere ud af, saa tilgroet var den

bleven. Mosevandet stod i alle Gange; Lyst-
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husene var Vildnis; Grotterne Dynger af Sten;

Statuerne laa nedenfor Postamenterne og var

jordslaaede, tause Fugle fløj stille omkring og

smuttede ind til forborgne Reder.

Stor Stilhed laa over den gamle Elskovshave.

. Jo længere de kom ind i Gemakkerne, jo

uroligere blev Prinsessen, hun næsten skjalv af

Bevægelse, hendes Haand rystede, og hun lal)le

sit Lommetørklæde den ene Gang efter den anden.

Det var, som om Ildebefindendet fra i Etlermid-

dags vendte tilbage. Comtesserne var utrætte-

lige i at opfordre hende til at vende tilbage til

Sorgenfri, inden det blev altfor mørkt, men det

var der slet ikke Tale om, hun befandt sig rigtig

vel nu, maaske var Luften herinde en Smule

hengemt og lummer, det var det hele. — De

var nu naaede hele den lange Række af Ge-

makker igennem, kun ét Værelse, det store

Hjornegemak, var tilbage, derfra kom man over

i Hiddersalsfløjen. Doren ind til dette sidste

Værelse var lukket.

Damerne har sat sig ned i en stor, med rod

Silke betrukket Sofa, for at hvile lidt ud. Den

er ikke meget solid denne Sofa, den vakler paa

sine udbuede, forgyldte Ben, Ryggen knager og

sukker, og den røde Silke brister og flosser over-

alt, sikkert er det mange Aar siden, nogen sidst

har siddet her. — Stilheden er næsten trykkende.

Pludselig farer Prinsessen i Vejret. Der er nogen

inde ved Siden af!

Det maa være Selskabet fra Kjøbenhavn. Der

er én, der taler; det lyder, som om han raaber

ud af Vinduet til nogen, der staar nedenfor paa

Slotsterrassen.



PRINSESSE CJIA liLOTTE

Prinsnsson or v«m1 Vindiipl, iUir staar hun og

spejder lul. .lo, ganske rigtigt, <Jér sidder Sei-

skaliel lirll nede |»ua Terrassen. Herrerne er

kroline op paa Sandslensbullnstruden. Den hlaa

Diini«' har rejsl sig op og er gaael helt hen I il

MnnMi, dér staur hnn nu og tuh^r til én oppe i

Grniakkerne: „De niua ikke stille Dem helt hen

ved Vinduet! saadan, ja, nu er det godt."

Saa siger Stemmen oppe fra Vinduet: „Hvis De

vil høre noget, mine Herrer og Damer, maa De

rykke meget nærmere, tror De, jeg vil spendere

alle mine Strenge, fordi — — ?"

„Vær nu hare sød og spil," raaher den røde

Dame dernede, nu synes jeg sandeligen, at vi

har ventet længe nok paa denne Aflendæmrings-

musik."

Ganske stille bliver der saa. Prinsessen er

gaaet fra Vinduet, hun er henne ved Doren nu,

dér staar hun stille og bleg og sér over paa

Comtesserne med et indadvendt, lyttende Udtryk

i de halvt lukkede Øjne. En Violins drommende

Toner stiger saa frem i den store Stilhed, en

vidunderlig Hymne, dragende og sukkende.

„I bliver her, Sophie og Frederikke, horer I!

rorer jer ikke ud af Stedet!"

Prinsessens Øjne saa' truende ud.

„Men, — Deres Hojhed dog!"

Begge Comtesser har rejst sig.

„I bli— ver!" det lød som et dæmpet Skrig.

I samme Nu har Prinsessen lukket Gemak-

kets Dør op. Comtesserne over imod hende.

Forsent! Hds. Hojhed er allerede inde, Døren

lukker sig langsomt i efter hende. Begge Com-

tesser slaar Hænderne sammen i stor P'orfærdelse,
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de véd jo alt. Comtesse Sophie er retireret helt

tilbage i Gemakkerne, dér gaar hun nu og jamrer

og hvisker: „En Skan — dale, en Skan — dale!"

Frederikke er mere praktisk, hun har anbragt

sig paa Knæ henne ved Døren og kigger i Nogle-

hullet; hun kan næsten ikke sé noget, det er

helt fuldt af Støv eg Edderkoppespind, saa meget

kan hun dog skimte, at Solen endnii ligger dor-

inde, gylden og rød, og hun mærker et sagte

Lufttræk, der stryger gennem de aabne Vinduer

derind. Men alt er stille, kun synger det hen

over Violinens Streng, en skælvende, langttonende

Fugn. — Pludselig sygner Tonerne hen, nu taler

de derinde, hvisker, aandeiøst, hurtigt, men det

er umulig at høre, hvad det er de siger.

„Hvorfor spiller De ikke?" raaber én af Her-

rerne nede paa Terrassen, „vi kan slet ikke sé

Dem længere, er De falden i Søvn?"

Damerne dernede ler og klapper i Hænderne.

Atter gror saa Violinens Toner frem i Aften-

stilheden, endnu mere drømmende end før, næsten

henaandet. Prinsessens Stemme lyder stadig

over hans derinde, stakaandet, febrilsk, ophidset,

en rindende Slrøm af Ord, saa pludselig stopper

hun op, og hans Stemme, lavmælt, hviskende,

indtrængende, bevæget, trænger sig frem. Længe

taler han, meget længe, og Violinens Toner bliver

nu mindre udviskede, mere klare. Prinsessen

græder. Nu er det, som om han trøster hende,

taler hende til Rette, bebrejder hende endog

noget, han forklarer noget for hende, udvikler

det længe og omhyggeligt, Violinspillet bliver

daarligere og daarligere, snart holder det helt

inde, hele Selskabet dernede ler og jubler. „Bravo,
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Bravo!" ranlxT di-ii lill«- Urrrc o^ sving<T i Liineii

iikmI sin Stok. Kii forcslaur, at Jomfru ifosing

skal syngr. Daiiicriic f'rysrr og vil lill>agc til

KnM'ii, lier hegymlcr ogsaa al l»livp li«'lt iiliygg««-

ligt nii, Solon er node, og Taagenio begynde at

hæve sig over Soen. „Taler De med Aanderne

deroppe?" sporger Mandslingen saa, „livis De

kan sé Dronning MalliiMe og Slrnensee, saa sig

det ud til os, vi skal va're <ler paa Øjeblikket.

En lystig Pas de Gavotte klinger nn ud af

Vinduet deroppe, og Sel.skahel falder lien i he-

undrende Stilhed. - Her inde i Gemakket, luor

Comtesserne opholder sig, er der nu ganske

dunkelt. Som to forskræmte Fugle kryher de \u

Damer sammen henne i den hrostfa-Mige, rode

Sofa. Mus pusler og kradser hag alle Tapeter. «»g

en stor, sort Natsværmer flyver lydlost rundt

herinde, snart er den helt oppe under Loftet,

snart hasker den ufortrodent imod de støvede

Ruder.

„Havde vi dog aldrig taget med." hvisker

Comtesse Holstein, „godt er del da, at Vilhelmine

og Frk. Sneedorf ikke kom med, de var da daa-

nede af Skræk."

Morkere og morkere bliver her i Værelset,

saa paa én Gang liggor Maanelyset der henne i

Vinduskarmen. Prinsessen taler endnu der inde,

klart, bestemt, næsten frejdigt, det er, som om

den muntre Gavotte har givet hende hele hendes

Mod tilbage.

I det samme raaber de dernede: „nu kommer

vi op til Dem, ellers drukner vi helt i Taage. De

maa stadig spille, horer De. for vi kan hverken

sé Dem eller Slottet."
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Under Latter og Spog hryder Selslvahet op.

Comtesscriic er farede i Vejret, skrækslagne.

„Nu kommer de! - Nu er de paa Havetrappen

- nu lukker de Døren op ind til Riddersalen —

de fauder frem inde i Salen — hvor de ler —

hvor de støjer! Alnm;gtige Gud, de kommer

na-rmere og nærmere. Aa, Gud! Aa, Gud! og

Prinsessen er endnu derinde."

I samme Nu er Døren aahnct og lukket der

henne.

Prinsessen er der.

„Skynd Jer, kom, hurtigt!"

Som en Hær paa Flugt loher Damerne af

Sted ind gennem de halvmørke Gemakker. „Skynd

Jer, skynd Jer!" hvisker Prinsessen forpustet,

hun er selv i Sjudsen lor Toget og slornu^r af

Sted med Kjolen loftet op, for ikke at falde i

Farten. „Skynd Jer, skynd Jer!" lyder det igen

aldeles aandeiost. Prinsessen vælter en Stol,

men lægger ikke Mærke dertil. Blot Døren nu

er aahen!

Langt borte støjer Selskabet, Violinens Toner

lyder endnu og (bukker Damernes Tilbagetog ved

at opholde Selskabet saa længe som nuiligt.

Gud ske Tak og Lov, Døren er aaben.

Nu er de ude i Slotsgaarden, nu ude paa

Vejen, Prinsessen i Spidsen, Damerne i vild

Carriere bag efter. Comtesse Holstein puster og

er ved at tabe Vejret helt. Fem Minutter efter

er Kroen naaet. et Kvarter efter kører Karethen

ud ad Sorgenfrivejen til. Prinsessen og Damerne

ler som besatte inde i Vognen, de ler og ler,

højere og højere, ustanseligt, Taarerne løber ud

af Prinsessens Øjne af bare Latter, hun er næsten
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vjmI at faa Kramj)«-, Eiuloli^ faar lids II«ijIi«m1

da fall«;t sig r>g l»livi;r nu ganske alvorlig.

„Kys mig!" sigor hun til Comlcssorno, „h»n;r

I, kys mig, baatlc Du, Sophie — suadun — og

Du, FnMlorikke saadun — vær soa ikke vred

paa mig, horer I.^for det .siger jeg jer, at jeg er

saa lykkelig nu, som jeg vist aldrig nogensinde

har været, jeg er fri, aldeles fri nu, og det er

mig, der har sejret, mig er det, for han liavd«;

aldeles ingen Magt over mig, ikke saa meget

soni~saa, Du Godeste, hvor jeg er lykkelig, for-

lang ingen Forklaring af mig, horer I, I skal

blot vide, at jeg afgjorde et gammelt MelleFU-

værende, og jeg foler mig helt ud lettet nu.

Forbi! Forbi! skal vi saa le igen!"

Prin.sessen lo saa igen, saa det klukkede

inden i hende.

„Aa, det er sandt," siger hun .saa, „jeg havde

jo nær glemt at se Slottet her fra Bakken."

Hun .skyder Vognruden ned og kigger ud.

Egnen er hvid af Maaneskin.

Helt nede i Sænkningen ligger Hirschholm.

men Slottet er sunket i Taagens Sø — aldeles

forsvundet — ikke Spor tilbage.

Bølgerne er slaaede sammen over dets Tage.

„Kan I sé Lygtemændene?" spørger Prin-

sessen saa.

Comtesserne kigger ud.

Smaa blaalige Lys hopper og danser omkring

der nede i Krese og Ringe. Lysene i Hirsch-

holm blinker som gule Stjærner inde bag Taagen.
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Endelig kom der da Brev fra Gemalen. Prin-

sessen tik Hjærtebanken at' Glæde, kyssede det

røde Laksegl utallige Gange, og bad derpaa de

unge Damer om at forløje sig ned i Lysthuset

imens hun læste. Den ganske Dag igennem fik

Damerne saadanne Ordrer om at forføje sig et

eller andet Sted hen, naar det behagede Hds.

Højhed at være alene. Med rystende Hænder

foldede Prinsessen Brevet ud. To lange, kærlige

og varme Epistler havde hun sendt ham og først

nu kom Svaret. Hun gav sig til at tælle til

hundrede, førend hun begyndte at læse, det var

saa morsomt saadan at spænde sig selv lidt paa

PlnebaMiken, førend man skulde i Lag med noget,

der var glædeligt. Otte og halvfems, ni og halv-

fems, hundrede! Prinsessen talte først Linjerne,

der var atten; hun talte dem om igen, men der

var kun atten, og det var for lidt, hun sukkede

dybt, saa skuffet følte hun sig allerede. Da

Brevet var læst, fældede hun Taarer; det var et

ukærligt og kedsommeligt Brev med tørre Paa-

mindelser om at holde sig saa meget inde som

muligt, og passe paa Aftenluften, og passe paa

en hel Masse andre Ting, nu da den vanskelige

Tid kom. Det var akkurat som i Ploen den

Gang, da han gik og plagede hende med sine

idelige Forholdsregler, hun maatte ikke spise det,

ikke drikke det, alt sammen af Omhu for Barnet,

slet ikke af Kærlighed til hende. Længe græd

hun, fordi hun følte sig skuffet, saa rejste hun

sig og gik længe frem og tilbage i Gemakket,

kiggede ligesom i Smug ind i_ de lange Pille-

spejle imellem Vinduerne og sendte nyfigne,

mønstrende Blikke hen imod sit eget Spejlbillede.
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Nede i Lystliiiset Iraf liiin I)aiin;riie.

flang<!ii hun huvd«; lulgt over IMuiiien Ijui i

liru'inl<'nde Sol, iiini her inde var der svalt »-g

køligt. Omkring det runde Stenbord sad de

unge Piger i deres lyse Soinnierkjoler, ganske

stille, og lyttede til Villiehnines (Jplæsning.

Lull«'n er sød uf Ka|)riiolicdnfl, fire hvide Soni-

merfnglo danser lydlose en Menuet i den skraa

Solstribe, der skyder sig frem benne ved ind-

gangen Lige uden for paa Flainen lyser et Bed

med liøje, dunkelrøde Pæoner, det sér ud som

om Sollyset kryber ind under Blomsterne og gør

Kronbladene transparente.

„— — Naar Naturen aflokkede os alle Ekkoet

af dens over Stjærnerne bensvævende Strengeleg,

istedetfor at den nu kun bevæger et elskentle Par

som et Dobbeltklavér — -" Det var Vilbelmine,

der pludselig brød af og puttede Bomanen i sin

rummelige Sypose.

Prinsessen stod dér lige i Indgangen nii<lt i

den muntre Sol. Hun havde næsten helt svobt

sig ind i et stort, folderigt Kassimirssbawl, ingen

Hat havde hun paa, Haaret sad i et forvirret

Brus af viltre Krøller helt ned imod Øjnene.

Alle Damerne lagde straks Mærke til, at Hds.

Højhed havde grædt.

„Vil I med til Fredensborg?" spurgte Prin-

sessen, „vi kører i de tre smaa Enspænderv'ogne

- vil I?"

Ingen af Damerne ytrede nogen særlig Lyst

til at komme ud paa Køreture.

„Saa kan I sandeligen lade være, vil heller

ikke Du, Sophie?«

Comtesse Holstein saa' bønfaldende op paa
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Prinsessen med sine store Barneøjne, men luin

sagde ikke noget. Det var tydeligt at sé paa

Prinsessens Ansigt, at det nu trak op til Uvejr.

„Himlen maa vide, hvad der gaar af Jer.

Gemalens Brev er trevent og ubehageligt, nu

kommer jeg her ned, saa sidder I og hænger

sammen som Borrer og vil ikke en Gang amu-

seres. Her kommer jeg for at hore noget trøstende

og hjau'teopløfiende, og saa begegner I mig med

en saadan Kulde, som jeg i mine Liv.sens Dage

aldrigen har sét Mage til, ved Gud om jeg har;

skal vi da holde KafTegilde?"

Hds Højhed fik pludselig en lys Idé. Frede-

rikke Danneskjold fløj i Vejret som en Pil, saa

at hendes røde Sypose tog sig en Tur helt over

i Skødet paa Frøken Sneedorf, der sad bøjet over

sit Broderi og plirrede hurtigt med de lange,

silkebløde Øjenvipper.

„Aa, hvor dejligt. Deres Højhed!"

Comtessen lod sine tynde, blottede Arme

henrykt flagn^ frem og tilbage. Frøken Sneedorf

saa' bebrejdende op paa Comtessen.

Solen blev mere og mere næsvis nu, længere

og længere hoppede den ind i Lysthuset; allerede

laa den paa den yderste Kant af Stenbordet.

„Kom saa!" kommanderede Prinsessen muntert

og klappede i Haniderne. Alle Damerne rejste

sig og pakkede Sytøjerne ind. Frøken Sneedorf

fik Ordre til at give Chretschmer og Torp

Besked.

„Kom nu da!"

Prinsessen forte an.

Frederikke dansede hen over den straalende,

grønne Plaine med Hænderne i Siden og Hovedet
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let foroverhøjel, siui al Solen fik det skønne,

gyM< Iltrøde Haar til at flimre og lyse.

„Fn'(l«!rikl\e har du ved Gud den cliunnuiitesle

Nakke under Solen," sagde Prinsessen til Sojdiie,

der liavde travlt med at plukke Tusendfryd,

„sandeligen om den ikke ligner Elfenben."

Sophie Holstein, der altid var noget vel rod

i Hovedet og nu her i den brændende Sol fonuelig

glødede, tillod sig at bemærke, stadig plukkende,

at Frederikke vaskede sig med Valle, hver Aften

før hun gik i Seng.

„Da kunde Du min sandten nok trænge der-

til," replicerede Hds. Højhed leende; i det samme

var hun henne ved Comtesse Danneskjold,

slyngede Armene om hendes Hals og kyssede

hende lige ind i Nakkehulen. Sophie var om

muligt bleven endnu rødere, hun smed krænket

alle sine Tusendfryd og søgte hen til den moderlig

trøstende Vilhelmine, som kom dér tankefuldt

gaaende med sin Romansypose paa Armen.

Ovre paa Trappen kom Torp's stivede Kappe til

Syne. Ghretschmer og Frøken Sneedorf stod og

konfererede i Havestuens Dør. En Lakej med

en mægtig Bakke balancerede langsom ned imod

Lysthuset.

I det samme var Prinsessen dér.

„Heiliger Gott! Hvorhen, hvorhen?" skreg

hun, „véd Torp ikke, at jeg nimmer, und nimmer,

und nimmer drikker min Kaffe i Lysthuset?"

Jomfru Torp og Ghretschmer forsvandt i

Døren. Lakej Stilling gjorde omkring og saa'

flau ud Prinsessen gav mange og omstændelige

Ordrer i en arrig og aflficeret Tone, Frøken Sneedorf

saa' indigneret ud og krøllede Bakkeservietterne.
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„Drik KaITé hvem der vil, jeg gaar ind!"

Damerne omringede bønfaldende Hds. Højlied.

„Ja, det er altsammen dette Brevs Skyld,"

sagde hun undskyldende, „lad os nu da komme

af Sted, selvfølgelig sidder vi nede i Gartnerhaven,

dér staar jo et Bord."

Lakejen var allerede langt nede i Alléen.

Damerne kom efter, to og to. Prinsessens Øjne

veg ikke et Øjeblik fra den røde Skikkelse der

forude; hun maatte bestandig beundre Stilling,

for han gik saii mageløs smukt paa Benene.

Sophie og Vilhelmine kom noget bagefter.

Vilhelmine var bleven saa aandfuld af Lekturen.

„Véd De hvad, Comtessc," sagde hun, „jeg

tror, at det er gaaet med Hds. Højheds Ungdom

som med de gamle, stive, franske Haveanlæg, den

utvungne Natur har været Afløseren, man har

opgivet at bruge Saksen."

„Ja, det har sikkerligen Ikke været nogen

Snørlivsopdragelsc, men Herre Gud, det er dog

en elskværdig Lystighed, og den Smule Etourderie

er saamænd ikke til stor Skade for Moraliteten,

hun er nu sød, som hun er."

„Hvad hvisker I om, Børnlille?" spurgte

Prinsessen, hun kom hen til dem.

„Aa, Deres Højhed," sagde Sophie Holstein

hurtigt, „vi talte kun — om Roserne."
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I Begyndelsen af September er Prinsen og

Prinsessen igen paa Amalienborg.

Hvor der er bleven stille og tyst omkring

det lille Hof. Prinsessen holder sig bestandig

inde og er som oftest sengeliggende, Imn taler

næsten aldrig med nogen, ligger blot saadan hen

og stirrer udi Gemakket med store, fraværende

Øjne; naar Gemalen sætter sig ved Sengen og

læser op af en Bog for hende, hører hun slet

ikke efter, hvad det er, han læser; men hun faar

hyppig Taarer i Øjnene og vender sig saa om

paa Puden, for at han ikke skal se det; Prins

Christian's Tanker er heller ikke ved det, han

læser op. han har set Taarerne, og hans Hjærte

bliver varmt og bevæget ved disse tine Sjælsrorelser,

der foregaar hos hans Hustru i denne Tid.

Dér uden for Vinduerne staar de gamle

Træer og skinner i Solen med det gule Løv.

Efteraaret gør Charlotte vemodig, hun maa

tænke paa Døden, og i al denne Stilhed, der

ruger omkring hende, udmaler hun i sin Fantasi,
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med en egen hyggelig interesseret Følelse, al den

Bevægelse hun nu vilde afstedkomme, hvis hun

virkelig gik hen og døde, pludseligt, lige imellem

Hænderne paa dem. Alle disse tændte Lys og

sorte Flor. Klokkeringningen ude i Kjøbenhavn,

og saa Hertuginden at' Augustenborg i lange,

sorte Slør, og med en dump Selvbebrejdelse dybt

i Sjælens Inderste. Charlott«' bliver ikke træt af

at udmale sig denne sidste Situation indtil de

mindste Detailler. Ganske stille og ensformige

glider Dagene hen, her inde i Gemakket, hvor

Prinsessen ligger stille hen og tænker paa den

interessante Død. — I den sidste Uges Tid har

Prinsen pludselig lært at bede til Vor Herre, og

han kan knæle. Oppe i Bibliotheket foran de

hoje Bogreoler knæler han, men han har først

omhyggelig lukket Døren i Laas, tænk om nogen

saå ham i en saadan Stilling. Prinsens Andagt

bliver forstyrret, hver Gang nogen gaar forbi

Døren derhenne.

Den sjette Oktober nedkommer Prinsessen

saa med en Søn. Baade Moderen og Barnet er

i bedste Velgaaende.

Hvilken Jubel, hvilken Glæde, hvilken Fryd!

Alle ved Hoffet var i den syvende Himmel.

Prins Christian vidste ikke, om han skulde

gaa eller staa, han kunde kun finde paa ét, og

det var at gaa ind til Charlottes Seng, kaste sig

paa Knæ og kysse den unge Moders spinkle,

hvide Hænder, nien forinden havde han ogsaa

her lukket Døren i Laas. Han kyssede alle Char-

lottes smaa Fingre, og lyttede med Begejstring

til de høje Barneskrig, dér inde fra Sideværelset,
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snart vnr lian saa ved Barnet, soa igen ved

Moderen.

Tjener|)(?rsonal(d havde KaiVeselskah i Skabe-

stuen, og Jomfru Cliretsehrner ni(j<ltog Visitter

j»aa sit Væn'Ise, der tjlev trakteret med Vin og

Kringle; Frøken ROepslorfT, Prinsessens Under-

viserinde i fransk Brodering og Grammaire, kom

Klokken tolv, hun havde et Sytøj med og slog

sig til Ro med det samme. Hen paa Eftennid-

dagen arriverede det ganske Hof fm Frederiks-

berg. Prins Christian modtog dem straalende

nede i Vestibulen. Damerne omfavnede ham, de

havde mange Blomster med, og fældede Glædes-

taarer mens de trak Handskerne af.

Garnisonskirkens Klokke ringede ganske svagt,

det var til Ære for Begivenheden.

Allerede Dagen efter blev den lille Prins døbt.

Man gav ham i Daaben Navnene Frederik,

Karl, Kristian.

Siden hin Aften paa Hirschholm havde Dupuy

været som helt forandret, han saå mørk og tanke-

fuld ud; naar han gik paa Østergaden i sin mæg-

tige sorte Kappe lignede han mere en Rinaldo

end én af Kjøbenhavns fredelige Indbyggere. Han

undgik Selskaber og gik sine egne ensomme

Veje; ofte saå man ham oppe paa Volden, men

den meste Tid tilbragte han dog henne i Sværte-

gaden hos sin meget gode Ven, den bekendte

Læge Reinders. De to Venner lagde Raad op

sammen, og Lægen maatte fuldtud indrømme, at

man havde behandlet Concerimesteren aversabelt,

234



PRINSESSE CHARLOTTE [

der maattc^ partout 'gives ham en Afbigt og en

Æreserk læring. Foruden Reinders var der kun

én, Dupuy havde udøst sit Hjærte for, det var

Md. Frydendahl; han havde givet en hel Scene

til Bedste, havde raset over at være bleven skæn-

digt behandlet, uden Forklaring havde man givet

ham hans Afsked ved Hoffet, han forlangte Hævn.

Etter denne vulkanske Eruption havde han for-

langt et højtideligt Taushedsløfte af Madame,

Madame svor dyrt og helligt, at hun skulde være

taus som Graven, og fortalte samme Aflen under

fire Øjne sin Mand Historien om Dupuy, lidt vel

udpyntet. Frydendahl traf næste Formiddag

Knudsen paa Theatret og gav under dybeste

Taushed sin Viden fra sig; efter at saa Fortæl-

lingen gennem Kruses Mund var bleven udvidet

indtil det utrolige, naaede den samme Aflen Jfr.

Astrup, der, efter at have slaaet Hænderne sam-

men, tog den med sig i Selskab.

Naar Dupuy gik sine ensomme Spasereture,

tænkte han meget paa Prinsessen. Han havde vel

sét de hundrede Slags Kvinder, alle Landes Kvinder,

baade de høje, mørke, tragiske, og de smaa, but-

tede, lige nede fra Paris' smaa frække filles de joie, til

Salonernes æsthetiserende og politiserende grandes

dames, men der var i den hele vide Verden kun

én Prinsesse Charlotte til, Dupuy var allerede

forlængst kommet til det Resultat, at hun var

enestaaende. Hun var uberegnelig, vægelsindet,

lunefuld, hun var meget andet, der var ubehage-

ligt; man ærgrede sig derover; men hun var smuk,

hun var fin og ska^lmsk og nydelig, hun varsom

den brogede, flagrende Sommerfugl „pas paa mit

Støv ! se, hvor jeg kan flyve og flagre i Luften",
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ju, sandal) var liiin f)t,'.saa, man tilgav liende. —
Mon l'riiiscn iiiaatl«; ydniygf^s, grundigt, det var

Omkvædet. Dnpny ojdViskedc ogsaa i Tankerne

sit I.ivs niangeliaande TiUkikkelser og Æventyr.

Han mindedes Barndomshjemmet i Geneve, hos

Onklen, Stadsmusikanten, der var saa livlig og

gik med Paryk; saa var der den første Undervis-

ning i Violinspil; Opljoldet i Paris; det første

Besøg hos Ladislaus Dussek, den store Klaver-

spiller; Timerne hos Chabran, Chahran, der sad

og spiste Østers, da han kom, og tog ham med

om Eftermiddagen nd til Versailles for at sé

Hoffet. Dernæst kom Opholdet i Tyskland som

Concertmester hos Prins Heinrich i Rheinsherg.

Den mnntre, altfor muntre Tid i Rheinsherg.

Men Glanspunktet i hans Liv var dog Ojiholdet

i Stockliolm Med et Smil maatte han mindes

den lille, muntre Ulrikka Seheffer, som hin tid-

lige Formiddag dansede pas de trois med Toll

og Sparre paa Plainen foran Rosendal; den skønne

Lovisa Liljencrantz randt ham i Hu, hun der

lignede Aurora Kønigsmark; mange andre Kvinder

havde han sværmet for, Kvinder hvis Navne endte

paa Kvist og Krans og Blad. Den skønne Mælar-

stad, hvor Damerne var saa blonde og saa latter-

milde, saa gratiøst de traadte Menuettens Trin i

Hvita Hafvet, de sværmede i Ulriksdals Statue-

hvide Parker og fik Hjærtebanken, naar de hørte

Barcarolens drømmende Toner strømme ind gen-

nem de høje Vinduer, der stod paa Klem ud

imod Mælaren. Jo, han huskede dem alle, den

høje, slanke Ebba Sparre, der altid klædte sig i

hvidt, og som han første Gang saa i Grev Per-

sens Saloner. Naar hun her deklamerede Racines
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langtbølgendo og iistanselig glidende Vers med

sin dybe, sonore Stemme, blev der saa tyst, at

man kunde børe den Qærnc, dumpe Lyd af Ham-

merslagene ovre fra Verflet [)aa Skeppsbobneii.

— Saa var der de muntre A tiener i I'ar Bricole,

den skæbnesvangre Aften, det var bedst at gaa

hurtig derover. Landsforvisningen, og endelig Op-

holdet her i Kjobenhavn. Men hvad nu? —

Det er Tiden mellem Løvfald og Snefald nu.

Aarets Hvile.

I Pala'ct paa Amalienborg er der hyggeligt

og miuilert. Alle disse Blomster, Gaver og Breve,

der stadig strønnner ind, lægger ligesom en festlig

Glans over delte Hjem, der endelig nu har faaet

et Midtpunkt, et uomtvisteligt Midtpunkt, den

lilb^ Prins Frederiks silkeblaa Vugge med de

hvide Florsgardiner. Ved denne Helligdom mødes

Prins og Prinsesse, naar de fra hver sin Dør

kommer listende ind for ikke at va>kke Barnet,

der ligger og sover med de sniaa knyttede Hænder

bøjede op imod Hoved[)uden. Prinsen kommer

fra sit Arbejdskabinet, Prinsessen fra sit Boudoir,

men ved Vuggen mødes de, paa hver sin Side

kna^ler de ned, fra hver sin Side bøjer de sig frem,

Haandtrykkenes Varme har noget af Evighedens

Sympathi i sig. — Gemakkerne ligger dér i Flugt,

halvdunkle og gennemvarme. Ilden buldrer i

Kaminerne, Potpourien dutler saa dejligt, de friske

Blomster i Vaserne strømmer over i Vellugt. I

sin hvide Morgendragt gaar Prinsessen langsomt

fra Gemak til Gemak og læser sine Breve om og

om igen, Brevene fra Sophie Holstein, der nu

er paa Vejen til Paris med sine Forældre, fra
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[''nMirrikk«' I)aniMvskj<»l(l, lU'n sculo F'i^r, IVinsnssen

kysser Rrov<;l; nicii linlst læser liiiii Fplsllrrrw

fra Painilien i Mccklenhorg og Oollia.

Hvor det er kært dot Brev fni I*apu.'

Min kære I.olte.

Tak for lirovot. Det var hrilliant med den

Dreng Jeg gratulerer til Knægten. Hils ham

fra hans Redstepapa, lian sidder nu her i Greves-

niiilden med en forstuvet Fod efter den Pokkers

Jagt, Hardenstcin fik lokket mig paa. Otte Ræve

skød jeg, fem og tyve Harer, saa faldt den store

Brune under mig, Blix med de hvide Sokker,

saa skete Malheuren. Naa, gode Lotte, hold Hu-

møret oppe, blæs al det Kævl med Gemalen el

Stykke, han er jo din Mand og en flink Fyr.

hils ham fra mig, og sig ham, at han næste Aar

kan kigge herned, vi holder stor Jagt ved Rutzow,

Durchlauchtigheden fra Strelitz, den Æsel, har

indbudt sig selv. Det er svært saa Krondyrene

formerer sig stærkt paa de Kanter. Havde jeg

Tid, saa jeg heller end gærne over til Kjobcn-

havn, men Din stakkels Papa sidder i Forretnin-

ger til op over Ørerne. Landboreformforslag og

Forslag i alle Retninger, alt hviler paa mig, alt

dynger man paa mine Skuldre, saa kommer des-

uden hertil Bekymringer for Krig og Landeulykker

i disse bansatte Tider. Du ^ véd 'vel, at vi er

gaaede ind i Rhinforbundet hemede i det gamle

Mecklenburg, det vrimler ind med Adresser til

mig fra alle Kanter. Fanden til Karl den Bona-

parte, genialisk alligevel, Du. Jeg sidder tidt og

studerer det Danmarkskort, Du sendte mig. svært

saa Landet er skovrigt |der nordøst paa. Godt
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med Vildtel? ikke! Den broderede Kalot, Du

sendte mig, var for lille, Du har nok glemt, at

Din Papa har mér Ho'de end som saa. Naa,

tusend Kys min gode, rare Lotte fra Din Papa,

tryk Gemalens Haand fra mig, og hvisk ham ind

i Øret, at det er en brilliant Kone han har.

Din Papa Friedrich Franz.

Grevesmtihlen 28 November 1808.

P. S. Din Tante Friederikke fra Gotha har

plaget mig med sit infame Besøg i fire Uger,

hun er her endnu, Pokker ta' den Pulverheks.

Charlotte maatte græde, hver Gang hun læste

dette Brev. Det var ikke, fordi Tankerne deri

var saa dybthentede eller genifulde, nej, men

det var saa yndig naturligt med Papas Breve,

man kunde rigtig mærke, at det var fra Hjærtet

de kom, de fremtvang uvilkaarligt Taarestrømme,

og saa var det virkelig særdeles sandt, naar han

skrev det med den brilliante Kone, Gemalen havde

faaet, slet ikke til at contestere.

Julen er forbi, vi er nu inde i Aaret atten

hundrede og ni. Vintertiden gaar ved Hoffet

med Baller, Theaterforestillinger, musikalske Aften-

selskaber og megen anden Adspredelse, men Prin-

sessen sidder som oftest alene i sit Palæ, thi

Gemalen er stadig paa Smaarejser, saa er han

paa Fyn, saa i Jylland. Sin meste Tid benytter

hun til at kyste op og ned med Barnet i alle

Værelser, hun taler og pludrer, ler og synger til

denne lille Prins, der allerede mor end én Gang
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Imr vjcrot et Tvistens Æble niellein Æglefælhiine.

Churlottc er jaloux, liun ulene vil have intMl

Harnet at gore, det er til hende, at det smiler,

og det er iid imod hende, at det strækker sine

smaa, haltede Arme; men der konmier ogsaa

Dage, hvor hun hliver ked af at lege med Barnet,

saa gaar hun ørkeslos omkring og ærgrer sig

over, at hun har lagt sig saji meget ud, hun

stiller sig foran Spejlene — og gaber, ingen Ting

tager hun sig til, og Bøger har hun fattet et dyht

Nag til. Damer, der kcmimer paa Besog, fortræ-

diger hun og drilhT efler Evne, hun behandler

dem ikke anderledes end Nyrnbergerdukker eller

andre latterlige Figurer, hun keder sig gudsjam-

merligt over at høre dem uddeklamere deres Sot-

tiser, og hun ser heller deres Hæl end deres

Taa. —
Prinsessen var ikke lykkelig, hun kedede sig.

Gemakkerne paa Amalienborg hævnede sig

fra i Fjor Vinter, Væggene hviskede med mange

Stemmer. Spejlene viste „hans" Billede, alting

herinde var Erindring og kun Erindring.

Ofte stillede hun sig bedrøvet hen ved Kla-

vecinet, slog en Tone an, og faldt i Tanker.

Prinsessen maatte mer end én Gang hen til

Jomfru Chretschmer og trykke hendes Haand,

taust, stille, længe. Chretschmer blev overost

med tause Kært<'gn, snart følte hun Prinsessens

lille Haand stryge hen over sit Haar, saa var det

et varmt og dvælende Kys paa Kinden. En Gang

lagde Prinsessen sig ligesom i gamle Dage ned

ved hendes Fødder og støttede sit stakkels Hoved

til hendes Knæ. Saadan kunde de sidde længe,

tænkende begge paa det samme.
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I Begyndelsen af Februar viste den nye Hus-

læge, Georg Relnders sig i Palæet. Den gamle

Hofniedicus Mouritzen havde fratraadt Embedet,

og da Prins Christian kendte Reinders personlig

som en fin, beleven Mand og duelig Læge, valgte

han ham i Stedet. Reinders var en høj, mørk-

haaret Mand op imod de fyrre; han var mager

og skarp, Trækkene var ret kønne, og naar han

smilte, kom de skønneste, hvide Tænder til Syne.

Prinsessen syntes godt om dette Smil og om

Tænderne, ellers anfægtede Manden hende ikke

synderligt. Prins Christian derimod var meget

charmeret i den elegante Læge, hans fine Væsen

og store Kundskabsfylde tiltalte Hs. Højhed

særdeles.

Reinders Debut i Palæet var et Bravournum-

mer. Han mødte op i lang, blaa Figurfrakke

efter nyeste Parisermode, med Guldknapper.

Tvillingkraven var saa høj, at den næsten skjulte

Hovedet, man saa lige Næsespidsen og Brillerne.

Prinsen havde straks givet Audients, Reinders

blev kaldt op paa Bibliotheket. Hs. Højhed sad

ivrigt arbejdende ved sit Skrivebord; en stor

Kasse med Kunstsager, sendt fra den danske

Consul i Neapel, stod midt ude paa Gulvet. Hs.

Højhed var meget naadig og nedladende, de kom
ind i en livlig Disput om en lille agatrød Gemme,

som Prinsen paastod maatte være syracusansk.

Reinders tillod sig den Hypothese, at den sand-

synligvis var fra Korinth. Gemmen blev omhyg-

gelig betragtet gennem en Loupe. En lille Erot

var indgraveret i Stenen, Pilen blev afskudt lige

ud imod Beskueren. Prinsen lagde sig tilbage

3Ai XI



PniNSFSSE ClIARLOTTF

mod Slolrns kriiniiiuM]«; Hyg, <>^ jiik-hh liaii lagile

de fiiir, lange Kingre sammen, Finger nuni Finger,

udviklede lian inrd udsøgte Ord ug lærde Hen-

visninger Oldtidens Fremstilling af Eroler paa

Gemmer, sjerlig var der lydelige Kendetegn paa

Vingernes Stilling. Prinsen havde særlig K«'rid-

skab til Fremstillingen af Eroter jKia syraeusunske

Gemmer. - De talte saa om Frankrig, ora Paris.

Reinders talte med Begejstringens Ild om den

store Talma, om Mile Mars, han var fuld af Vid

og Lune, da han omtalte den aandfulde Louise

Conlat, og han beklagede af Hja-rtet, at Rosalie

Dugazon havde trukket sig tilbage fra Scenen. Lægen

forstod behændigt at smigre og fetere Hs. Højhed

i Samtalens Løb, og Smigreriet faldt i god Jordbund.

Prinsen var i sine store Øjeblikke Videnskabs-

mand, Kunstkender, Naturforsker frem for nogen.

Saaledes havde Audientsen været.

Da Prinsen oplivet, og fuld af Aand, gik ned

i Charlottes Boudoir for at være elskværdig, følte

han indtil det pinlige, hvor stor Forskel der kan

være paa Samtaler og Samtaleemner. Charlotte

kunde umulig tænke, før hun talte, hvad var

nu det for Pjat, hun sad dér og diskede op

med, troede hun maaske, at det morede ham.

Utilfredsstillet og misfornøjet forlod han sin Hustru

og vendte tilbage til sine Bøger og Kunstsager.

Reinders traf Dupuy nede i Dreyers Club.

De to Herrer .saaes snart vandrende hen over

Torvet fordybede i en fortrolig Samtale. Ovre

mellem Gomediehuset og Giethuset trykkede de

hinandens Hænder, udfor Charlottenborg omfav-

nede de hinanden, det saa mærkeligt ud, men

Dupuy var jo nu en Gang Franzos, saadanne
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Folk have hedt og fyrigt Blod, hvad enten det

er Vinterlid eller midt om Sommerdage.

Sneen faldt i Mængde i de Dage.

Prins Christian, der igen var paa Rejse,

sneede inde i Odense. Han fordn^v Tidon oppe

i det kedsomme Palæ med at gøre naturviden-

skabelige Undersøgelser.

Dage og Nætter dalede der Sne ned. Kjø-

benhavn blev paa én Gang en stille By.

Prinsessen sad og surnuiledc i sit Palæ, hun

kunde ikke en Gang se ud af Vinduerne, for

de var aldeles tilfrosne, Isblomsterne sad og

groede ind i hinanden. Hofdamerne var for-

kølede og laa og drak Camillethc, Chrelschmer

havde faaet en Tandbyld og gik omkring med en

Krydderpose paa Kinden og var ubehagelig. Jom-

fru Torp havde faaet fat i en Bog om Sch inder-

hannes, med den fordrev hun Tiden, og hun

gjorde sig de synderligste Forestillinger om ædle

Røvere, der myrdede unge Grevinders gamle

Mænd, og blev endnu ædlere bag efter. Lakej

Stilling nød en urokket Sundhed og sprang som

altid om paa Trapperne, han blev aldrig ked af

at le, naar han hørte Prinsessens uefterlignelige

Triller, det var for ham en herlig Commcrce og

en ubetalelig Kilde til Moro. Den lille Prins

laa og skreg i sin Silkevugge, Ammen, en trive-

lig Dame med røde Nakkebaand, satte sin Stolt-

hed i, at hun spiste saa lidt „Kun en Hvedeknop

og el Glas Vin" sagde hun, og Folk undrede sig

over hendes Trivelighed.

Pludselig en skønne Dag faar Hds. Højhed

Tandpine.
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Der hlivrr sfraks sciult Hud rflcr HciinJfrs,

Lakojon nirldrr tilhage, al I^«gen er syg og

uriiiili^l kan koininc. Hele Palæet er poa den

anden Ende, Prinsessen jamrer omkring i (ie-

makkernc of; v«!ller alt, hvad der staar heinle i

Vejen.

Sneen pisker op irmx! Huderne, del er en

hel Snestorm nu.

I én af de sene Eftermiddagstimer arhejder

en Mand i en hlaa Figurfrakke sig mojsommeligl

gennem Snedriverne over imod Palæet; Manden

strider tappert, det gælder jo ogsaa om at naa

en indesneet Prinsesse, der har Tandpine.

Stilling følte sig krænket, fordi den hlaa

Mand ikke værdigede ham et Ord i Vestihulen,

kun en affejende Bevægelse med den højre Haand,

saa forsvandt han op ad Trapperne til Prinses-

sens Gemakker, han bankede ikke .saa meget som

Sneen af Støvlerne. Stilling havde aldrig set

Lægen med saa ringe Antydning til Hoved som

denne Gang, Tvillingkraven var krænget helt i

Vejret, men det var jo ogsaa en forskrækkelig

Kulde denide, og Staklen var jo desuden syg.

Den fornærmede Lakej krøb sammen henne ved

Kaminilden og grublede over sin Krænkelse, han

maattc med Sorg sige sig selv, at han i Gnindcn

havde en misanthropisk Aand.

Længe sad han saaledes og grublede, indtil

hans Tanker blev saa forslidte som Sollicilant-

trapperne nede i Kancellibygningen.

Hvor det dog stormer derude, det hyler i

Kaminen, Lygteruderne nede over Porten klirrer

og rasler uafbrudt.

Lidt efter slumrede Stilling blidelig hen foran

244



PRINSESSF CHARLOTTE

den blussende Kaminild, Luerne aad sig ind i

Brændestykkerne med smaa Knald, der lød som

svage Pistolskud.

Torp kunde slet ikke begribe, hvorfor Døren

ind til Prinsessens Gemak var laaset af, hun

bankede paa, ingen svarede. Hds. Højhed maatte

være falden i Søvn. Det Skind! Tandværk

var noget gefærligt noget. Kammerjomfruen for-

dybede sig paany i Schinderhannes Mysterier.

Da Stilling vaagnede, var Ilden i Kaminen

forlængst gaaet ud, han frøs som en Hund, det

trak ned gennem Kaminen. Klokken var otte.

Lægen maatte være gaaet for længe siden, han

havde nok selv lukket sig ud, men hvor mærke-

ligt, Porten var ikke gaaet dernede, det dundrede

ellers op gennem hele Palæet, naar nogen lukkede

den i. —
Palæet rugede i Mørke og Stilhed.

Prinsessen var vel nu gaaet til Ro; da Chrets-

chmer havde været ved Gemakkets Dør, havde

Hds. Højhed i en ynkelig Tone sagt, at hun ikke

trængte til noget, hun laa paa Kanapéen og havde

Ro i Tanden nu. Chretschmer havde saa ønsket

Godnat og var listet af igen.

Det er Nat nu. — —

.

Snefaldet er hørt op. Det er Stjærnehimmel.

En Stjærnepragt, en mægtig Stilhed. Skinnende

hvidt ligger Maanelyset henover Byens tilsneede

Tage, over Torve og Pladser, men de snævre

Gader ligger i Dunkelhed og grunder. Hist og

her er der Lys bag en enkelt Rude i Husene.

Maaske en Natlampe hos en syg, maaske er det

en ung Mand, der skal op til Eksamen og nu
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si(l(l«'r XattiMi opjx' o^ studerer. l>«jel over Bogerne,

rnaaskc er det el Menneske, der ikke kan sov«

lur hitre (»g urolig«; Tanker, lian sidder nu og

stirrer ind i Lyset og lænker paa begangne For-

seelser. Maaske er del en Moder ved sit syge

Barns Vugge, maaske — Spørg Maanen.
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Prinsessen sad og øvede sig ved Klavecinet

pua „Slaget ved Marengo", et musikalsk Maleri.

Der var et Par Steder, hvor det skulde lyde som

Kartover, paa dette øvede Hds. Højhed sig især

flittigt, men hun maatte omsider opgive det, hun

havde altfor korte Fingre til at skildre Bonapartes

Heltehedrifter. — I den sidste Tid havde hun

været hesat af en løjerlig Formiddagslystighed,

hun kunde saaledes finde paa at danse rundt i

Gemakkerne, ganske alene; Hofdamerne, der havde

set lidt af hvert, undrede sig dog i deres stille

Sind. Comtesse Giildencrone havde ulejliget sig

helt ned til Schubothes Boghandling paa Børsen

for at købe „Forsøg til en Fornuftlære for Ung-

dommen", hun lod Bogen blive liggende paa

Kanapeen en Aften, Prinsessen fandt den og

brugte den til Papillotter, hendes Behandling af

Bøger var virkeligen noget uforsvarlig.

Der staar et Sled hos Jean Paul: „Elsker

Du mig, spurgte Ynglingen hver Morgen sin
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Klskle, men hun hui\ rødmende ned og taug.

lluii iilev blegere og lian spurgle att«r, men hun

roihnede og laug Endelig da hun laa ved Dødens

lirysl, kom han alter og spurgte, men kun af

Smerte, elsker Du mig da ikke? og hun sagde:

Jo, og dode". ~ Denne sørgelige Fortælling havde

Charlotte en Dag læst ude paa Sorgenfri i en af

Vilhelmines Bøger, nu dukkede den paany ojj i

hendes Hukommelse. Hvor helt anderledes kunde

hun nu ikke opfatte den

Hvorfor rødme, hvorfor tie, hvorfor do. „Elsker

Du mig," spurgte han „Elsker Du mig?" Hvilken

Fylde af Betydning laa der nu ikke i disse Ord.

Hvilken navnløs Fryd — det at elske — — —

at elske —
. Prinsessen maatte danse paany,

hver Dag dansede hun Valts en Time før Taflel.

Der hang inde over Kanapeen et stort, ovalt

Maleri i en smal Mahogniramme. Det var et

Billede af en ganske ung Pige, sød og uskyldig

med blaa Barneøjne. Hun holdt en rød Rose i

Haanden, Rosen var nyligen plukket, Dugdraa-

berne laa endnu paa Bladene. Prinsessen listede

sig i denne Tid ofte til at krybe op paa Kanapeen

og kysse dette Billede. Hun vidste ikke selv

hvorfor, det var, som om noget usynligt trak

hende hen foran dette Billede. Hun maatte kær-

tegne disse blaa Øjne og denne friske, røde Rose.

Hun maatte hviske og tale til Billedet, ja, én

Gang gik hun ind og bad det under Taarer om

Forladelse; for første Gang var det da falden Char-

lotte ind, at det var mærkeligt, saa store og stive

Rosens Torne egentlig var mellem de grønne Blade.

Prinsessen følte sig ligesom lettet, naar

hun havde bedet Billedet om Forladelse, det
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var vist meget barnagtigt, mon hvor sødt-

vemodigt.

Vejret slog pludselig om, det blev Tøbrud.

Vejene blev paany farbare, lieltisen brod op.

Der kom Brev fra Gemalen, ban vilde være i

Kjobenbavn i Overmorgen Aften. Prinsessens

Hænder rystede stærkt, da bun læste l>revet,

længe stod bun ganske stille og krøllede det

sammen, saa gik bun langsomt ind til Barnets

Vugge og satte sig der. Da Chretscbmcr en

Times Tid efter kom ind, sad Hds. Højbed endnu

i samme Stilling.

Jomfru Torp gik omkring i Palæet med en

Mine, som bar bun paa vigtige Statsbcmmelig-

heder, hun faldt byppig i Tanker foran de store

Dækketøjsskabe, og det, skønt der i Skabcstuen

var saa koldt som i en Kælder; bun talte

næsten aldrig med nogen, det børte nu én Gang

til bendes største Bravourer, at kunne ignorere

og føre sig op med Anstand.

Hen paa Eftermiddagen blev Hds. Højbed

syg, bun skrev til Reinders efter en Recept og

sendte Stilling af Sted. Reinders morede sig

kosteligt over Epistlen, der blandt mange andre

uvedkommende Ting, ogsaa meddelte det, at Ge-

malen vilde indtræffe paa Palæet i Overmorgen,

hen paa Dagen. Der var anbragt en fin Streg

under „morgen" i Ordet Overmorgen.

Det var som om et evigt Mørke var dalet

ned over Kjøbenbavn. alt var sænket ned i Stil-

hed og Tusmørke.

Det var om Lørdagen, at Prinsens Ankomst

var i Vente. Allerede om Fredagen, og det
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Yv^v fru (l«*n tidlig«' Mnr^rn. vur IMs. Hojli««!

urolig og forvt'iitiiiiigsriiM uf GIilhIc.

\)vr var ganske morkl i alle 0<'makk«T, og

Varinon fra KaiiiiiiiUlcn havde eiidmi ikk«- geiirM'iii'

Iiiin't !iun«'n, incn hverken Mørket clh;r Kulden afTi-

cerede Ilds. Ilojhed, hun var piui FuTch,* overalt og

gjorde d(;t ganske Hof[)ersonalf' alilfles forvirret;

fra Klokken syv havde hun hragt alle i Aande. Der

blev hængt røde Silkegardiner op i Prinsens Ar-

bejdsværelse, det skulde nu være en Overraskelse.

Torp stod paa en Trappestige og søgte forgæves

at faa Gardinstangen hen over Jærnkraniperne.

Chrctsrhmer holdt en Lysestage i Vejret, Hof-

damerne saa til, og Hds. Højhed brugte Mund.

„Men saa skynd Dem dog og bliv færdig

!

— Men Du godeste Gud dog, saa Torj) er klodset

i Dag, jeg kan se mig ganske generet ved saa-

dant."

Stangen gled op paa sin Plads.

Prinsessen vilde gøre alt godt igen og be-

mærkede i en forsonlig Tone:

y\ Aften kan Torp gaa i Comediehuset, det

er Johanna Montfaucon, De kan sidde i Hoflogen."

Torp nejede oppe paa Trapj)en, Hofdamerne

saa indignerede ud, det var deres Theateraflen.

den eneste Fornøjelse de havde, og nu skulde

Kammerjomfruerne gøre dem Selskab. Hds. Høj-

hed sagde Comtesserne nogle venlige Ord, de

gode Damer blev ganske bevægede, det var en

stor Sjældenhed at blive tiltalt maneerligt af

Prinsessen.

Charlotte blev elskeligere og elskeligere jo

længere man kom op paa Formiddagen. Hof-

damerne blev inviterede til Kaffe i Kabinettet.
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Torp og Cliretsclimer fik liver et Stykke Roseatlask

og en grøn Strutstjer.

Hofdamerne liavile 'l'aarer i Øjnene, Hds.

Højhed var saa behagelig, hun gik omkring med

en Sukkertang og kom Sukker i Kopperne. Efter

Kaffen spillede Hds. Højhed

„Slaget ved Marengo" blev givet til Bedste.

Da det Sted kom, hvor det lyder som Kartove-

brag, skreg Comtesse Guldencrone, det var næsten

altfor illuderende. Begge komplimenterede Hds.

Højhed for det dejlige Tonemaieri, især Overgangen

over Alperne var superb, det Sneskred, disse smukke

Cadencer, hvor Nedturen begynder; ogsaa Poslet-

tens Dejlighed blev gengivet allerkærest, disse

Nattergaletriller i Laurbærrene, saa tout doucement,

det overgik virkelig enhver Ros. Charlotte følte sig

saa oplivet af Rosen, at hun gav den ene Com-

tesse Sukkertangen til Foræring, den anden Sukker-

skaalen, begge Genstande var af Sølv.

„Til Erindring, kun til Erindring", sagde

hun. Der var Øjeblikke, hvor hun kunde give

alt bort for lidt Ros. Hofdamerne trak sig til-

bage med mange Nejninger; oppe i deres egne

Apartementer hvilede de ud paa Sofaer, de havde

faaet Hovedværk efter „Slaget ved Marengo". —

Da Prinsessen var bleven alene i Kabinettet, be-

gyndte hun al danse Valts. Hun samlede Kjolen

ind om sig, vuggede sig først lidt frem og til-

bage foran Spejlet, nynnede, lagde Hovedet lidt

forover; saa let som Prinsessen dansede, forst

over mod den hvide Fløjdør, saa over til Klave-

cinet, saa hen foran Spejlet igen. Paany dansede

hun ned gennem Gemakket saa let som en Fjer,

Livbaandels lange Ender flagrede ud til Siden;
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hver (lUiig liiiii kom Immi foran S|)ejl(;t, daiiiscdc

hun frem og tilhage, ioruii det, løftede sig op |mu

Tauspidserne, forsøgte en I'iroiiette det gik.

fh)jere (»g Ijøjere sang Prinsessen, der kom eii

Fylde i Slemmen, en Skønhed, der forhavsede

hende selv. Inden hun selv vidste af det, sad

hun henne ved Klavecinet. sjiillede og sang, af

sig selv formede Melodierne sig til „Jeg er endnu

i Ungdoms Vaar". Me<l en Juhel, en Hengivet-

hed sang hun, det tonede og klang, paany var

hun saa ude paa Gulvet, aldrig havde vist selve

Md. Sehall danset nogen Entrée med større

Færdighed. Hurtigere gik Dansen, der var slet

ingen Træthed at mærke, som var det Vinger,

der bar af Sted. — Chretschmer kom for at hente

Kaffestellet; idet hun aabnede Døren, svævede

Hds. Højhed forbi, saå ingen Ting, hørte ingen

Ting, berusede sig blot i Dansens Rythme.

Chretschmer stod aldeles altereret og saa paa

Soloen, saa lukkede hun Døren langsomt i og gik.

Afvekslende sang og dansede Hds. Højhed

denne Eftermiddag. Hele Palæet var mærkelig

oprømt. Stilling havde Udgangstur og sprang

som altid paa Trapperne. I alle Gemakker var

der nu tændt Lys. Hofdamerne var allerede be-

gyndt at klæde sig paa til Comedie, Chretschmer

var deroppe for at hjælpe Damerne med Krølning.

Torp strøg hvide Skørter paa sit Værelse, hun

maatte være meget fin, nu hun skulde i Hofloge,

det var en gul Crepe de Chine af Prinsessens

aflagte, hun skulde iføres, naar det højtidelige

Øjeblik kom.

Udenfor paa Pladsen klingrede Kanerne forbi

i Tøsneen.
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Prinsessen var hyppigt ved Vinduerne. Ovre

i Kongens Palæ var der Lys, der var Aftensel-

skab. Hds. Højhed havde undskyldt sig med,

at hun havde et Ildebefindende, stærk Klemmen

for Brystet. Du Godeste, hvor der var kedsom-

meligt hos Kongen, naar der var Selskab, man sad

omkring paa Stolene og gabede, og saa denne for-

dummede danske Højadel, jo Tak, hun havde faaet

mere end nok af den. Prinsessen takkede sin

Skaber for den belejlige Brystklemning. — Der blev

meldt til Taffel; hun begav sig over i den stærkt

oplyste Taffelsal. En halv Time sad hun og

stirrede ind i de ta^ndte Lys, saa rejste hun sig

uden at have rørt Retterne og gik igen over

i Kabinettet, hvor Chretschmer imidlertid havde

gjort hyggeligt. Prinsessen satte sig paa Kanapéen

og begyndte at brodere paa et fransk Shawl, smaa

hvide Roser paa grøn Silke. Lidt efter var hun

igen ved Vinduet, Vognlygterne derovre lyste mat

frem gennem Mørket, den ene Karetli efter den

anden rullede gennem Kolonnaden. I Paheets

første Etage var der Lys i alle Vinduer, de store

Lysekroner i Festsalen kunde tydelig skimtes

helt her ovre.

Kulden trak ind, hun kom til at ryste stærkt,

det var som havde hun Feber, Kinderne brændte,

Hænderne var kolde og klamme. Hun begyndte

at vandre op og ned, for der kunde slet ikke

være Tale om at sidde ned. Der var nogen, der

talte el Sted, men hvor var det, snart kom Stem-

men oppe fra, snart nede fra, slet ikke til at

gribe og fastholde. Pludselig var der en Streng

i Klavecinet, der begyndte at klinge; der var en

Smaaklirren og Dirren, hver Gang hun gik hen
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oviT (jiulv<;l, (let vur, som om Kuliinellcl var l'uldl

al' onde Varsler i Allen. Alt .sumiiieiisvor sig om

at forskrække lieiide, alt ønskede ut irritere hende,

ingen havde Medlidenhed med hende, intet havde

Mrdfoh^lse, hun kunde have Lyst til at knuse og

odela'gge alt om sig, hiot l'or at foa Ko og Stil-

hed. Hun gik ind i Sideva^relsel; lyst, stille og

varmt var der herinde. Porlrietterne rundt <mi

paa Væggene kiggede n<'d paa hende, det var

underligt, de smilede alle, haade Prinser og Prin-

sesser. — Hun listede over til Bameværel.set,

ganske sagte aabnede hun Døren. Ammen slum-

rede i den store Armstol, hendes Hrjved var

sunket helt ned paa Siden. Gemakket blundede

i en mystisk, grønlig Belysning, der var grønne

Skærme tor Lamperne. Prinsessen kunde høre,

at Barnet mumlede og klynkede noget i Søvne,

stille bøjede hun sig ned over Vuggen. — — Et

af Glassene paa det lille Bord faldt klirrende mod

Gulvet og knustes — — . Ammen vaagnede og

kiggede søvndrukken ud i Værelset, Prinsessen

var forlængst ude, smaajamrende ilede hun over

i Kabinettet, aldeles rystet over den uheldsvangre

Tildragelse.

Dér stod Hofdamerne allerede.

De saå fornemme og højtidelige ud, stive af

megen gammel Silke, der knitrede og brusede ud

til alle Sider. Damerne var ombølgede af en

sær, gammel Parfume og en Duft som af hen-

gemte Gravenstener. Comtesse Guldencrone

ytrede sin Glæde over at faa ét af Kotzebues

Stykker at se igen, hun foretrak rigtignok Kot-

zebue fremfor baade Sander, Schroder og Iffland,

og Comtesse Vedelsberg frydede sig særdeles
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over al baade Rosing og Jfr. Astrup spillede i

Stykket Rosing var jo altid magelos, og Adal-

bert var desuden én af bans Hovedroller.

En Karetli rullede frem nede i Porten, det

var Hofdamernes. Hds. Højlied liavdc bestilt den

et Kvarter før Tiden. Prinsessen skubbede affa-

belt smilende de snakkende Damer langsomt ben

imod Døren „de maatte endeligen ikke komme

for sent". Comtessen kom'^med stilfærdige Re-

mærkninger om, at det var for tidligt, Hds. Høj-

bed skyndte bare paa: „God Fornøjelse, god For-

nøjelse".

Lidt efter rullede Damerne saa af Sted.

Prinsessen ringede paa Cbretscbmer.

„Om Torp var gaaet paa Comedie?"

„Det var saamænd allerede en Time siden,

bun bavde jo den gule Crepe de Cbine paa."

„Og stilling?"

„Ja, ban var allerede af Sted Klokken balv

fem, ban var til Klubselskab i Fortunstrædct."

„Jeg gaar tidlig til Ro, Frederikke, jeg føler

mig ikke vel, vær saa venlig og bliv paa Deres

Værelse i Aften, saa véd jeg, bvor De er, bvis

jeg skulde faa Brug for Dem, De forslaar, kære

Frederikke, det beroliger mig, — aa, denne Hoved-

værk, denne Hovedværk!" —
Cbretscbmer listede af.

Lidt efter gik Prinsessen ud i Corridoren, alt var

tyst og stille; bun gik ned til Trappen og spejdede

ud over Gelænderet, men der var ikke en Sjæl, saa

gik bun over i Sovegemakket og tændte Lysene

foran Toiletspejlet, svøbte sig ind i en lang Friser-

kaabe og ilede tilbage til Kabinettet, skrækslagen

over al den megen Stilbed.^Paany var bun ude om-
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krinj^' for al rrrogriosrere, hun lylb-dc, ki^^crle

ved Nof^h'liiillrr, Arnmrn sov try^l i sin Armstol

mvi\ <;n Ilvc'«l«'knojt i llaundrn, (1«t var in^i-n

Fan* paa l-'a-nlc fra den Kant.

Saa lislode tmn tilhaj^c gennem Corridoren,

lige ved Onidrcjningf^n løt) linn hus paa (lliret*

selnner, der gled af Sted paa Filtsko, hun huvde

glemt at sailte Damernes Varmedunk frem.

Prinsessen skreg og for ti I hage.

„Hvor De gjorde mig hange, Frederikke", det

kom som en Hvisken.

Hds. Hojhed stod op og ned ad Væggen i

sin hvide Silkekaabe, hieg og forvirret, saa tog

hun sig sannnen med den yderste Anstrengelse,

og lo. Chrctschmer kendte Hds. Højheds Ny-

figenhed og Listen om, naar hun kunde se sit

Snit dertil, det var gamle Vaner fra Schwerin,

det var ganske som med Hertugen; hvor lidt var

ikke Frederikke Chretschmer løben paa Hs. Dureh-

lauchtighed oppe paa Kammerpigernes Gang!

Det laa til Familien, det var der ikke noget at

sige til.

Prinsessen vovede sig ikke mere ud af Ka-

binettet, hun laa blot paa Kanapéen og græd

uslanseligt efter Forskrækkelsen. — Hun maatte

have blundet, for da hun slog Øjnene op, stod

der én hos hende i Gemakket, en hoj, mørk

Mand i en hlaa Frakke. Han havde omhyggelig

lukket Døren i Laas efter sig. — Frakken, der

var drivende vaad, hængte han op til Tørring

ved Kaminen; ganske lydløst gik han ind i Side-

værelset, slukkede Lysene, gik saa igen ind i

Kabinettet og laasede Døren af. Under alle disse

forsigtige Forholdsregler havde han endnu ikke
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sagt et Ord til Prinsessen, der imens listede rundt

fra Dør tii Dor og tog lempeligt i Haandtagene

for at prøve, om der nu ogsaa virkelig var

laaset af

„Hvorfor kommer Du saa sent?" lød det

klynkende og bebrejdende.

„Men Du Godeste, Charlotte, tak Du Guderne

for, at jeg melerede Kaartene saa godt, som jeg

gjorde, jeg var nær løben paa nogen her nede

paa Pladsen, jeg bevarede da heureusement min

gode présence d'esprit."

„Det manglede blot, at Du lod mig i Stikken,"

hun arbejdede sig mere og mere op, „jeg der

gaar her og kvæles i denne forfærdelige Em-

barras."

„Men er Du da furieuse, Charlotte, som Du

raaber, — — man kan jo høre os, — Hvisk!

men er Du da rent rasende."

Prinsessen græd convulsivisk, nu da Spæn-

dingen var ovre.

„I Morgen kommer Gemalen, Du."

Hun slog Armene om Halsen paa ham, han

drog hende ned paa sit Skod og kyssede hende.

Længe sad de saaledes og lyttede til Uhrets

Dikken. Prinsessen lod sine Taarer perle ned i

hans sirlige Kniplingskalvekryds, hun lod Haanden

forsvinde ind i hans store, bølgende Haar, og

hviskede en hel Ma^ngde uforstaaeligt, med Hove-

det gemt ind ved hans Bryst.

Nede paa Roskildelandevejen, mellem Glostrup

og Frederiksberg, ruller en Kareth af Sted i fly-

vende Fart ad Kjøbenhavn til. Det er én af de

kongelige Rejsekarether, og det er Prins Christian
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Fredrrik, der siddor i Vognen. Hun er tagen

fra Roskilde i Dag, skønt det egentlig var huns

Agt at hlive dernede pa/i Paheet Nutlen over

og tørst næste F'orniiddag køre til Kjohenliavn.

Tidlig paa Dagen var han kommet fra Hing>led

til Hoskilde; han var straks gaaet op i Dom-

kirken for at se til Forældrenes Grave, der var

bleven præluderet paa Orglet, og han havde følt

sig bevæget, Charlotte stod paany saa fin og frisk

for hans Tanke. Charlotte blev altid saa ejen-

dommelig og betydelig, naar han havde hende

paa Afstand og ikke havde set hende i længere

Tid. Og Sønnen, den lille Prins i sin Vugge;

han længtes virkelig efter sit Hjem, han vil komme

som en Overraskelse. Hvor Charlotte vil gøre

store Øjne! — Sent paa Eftermiddagen tog han

sin Beslutning og kørte af Sted. Mørket rugede

ud over Landet, og Tøsneen dalede ustanseligt

ned, rundt om i Gaarde og Huse, langt ud over

Markerne var der Lys, der blinkede fra Vin-

duerne.

Der var en underlig Angst over Dupuy og

Prinsessen den hele Aften. Det var som om alt

sammensvor sig om at gøre dem disse længsels-

ventede Timer saa uhyggelige som muligt. Hver

Støj inde fra Barneværelset fik dem til at fare

sammen, desuden var de begge bange for, at

Chretschmer endnu ikke var gaaet til Ro. — I

Nat var Gemalen sikkert i Roskilde, kun fire

Mil imellem dem ; det var nærmest denne Tanke,

der var saa foruroligende, disse fire Mil, saa var

Afstanden mellem Odense og Kjobenhavn ander-

ledes betryggende. — Tiden gik imidlertid altfor
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hurtigt med ømme Omfavnelser, dvælende Kys,

men ogsaa med mange smaa Forskrækkelser, der

dog kun gjorde Omfavnelserne inderligere. Prin-

sessen saa' Spøgelser den ganske Aften. Dupuy

fik mere end én Gang Opfordring til at gaa hen

og prøve, om Dørene var laasede rigtig af.

„Jeg er skrækkelig angst," hviskede Prin-

sessen, der sad paa Dupuy's Skød med Armene

om hans Hals, „kan Du ikke mærke, hvor mit

Hjærte banker, det er, ligesom det rystes hid

og did!"

„Det er Din egen Skyld, ma chére petite,"

hviskede Dupuy i samme lave Tone, „Du er jo

aldeles uindtagen af Fornuftgrunde i Aften," han

kyssede hende.

„Kunde Du blot synge lidt for mig, det vilde

vist være godt, den Sang, Du véd, der begynder

„Tes beaux yeux —
", naar Du sætter Munden

helt hen til mit Øre, er der saamænd ingen, der

kan høre, om Du nynner lidt."

Dupuy begyndte smilende at nynne tæt ind

til hendes lille Øre. Det kildrede saa dejligt,

han maatte endelig blive ved.

„Du kan vist godt synge lidt højere," sagde

Prinsesse Charlotte henrykt.

„Tu m'aimes, et tu le sais bien," sang han

lidt højere.

„Hvor det passer," bemærkede hun, „det er

da den lyseste Sandhed, at jeg véd, at jeg elsker

Dig.«

Der var mange Strofer i Sangen. Tiden

listede sig^hyggelig hen.

„Stille — hold op — hør!" Prinsessen

bøjede sig lyttende frem.
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„Men hva«! er der?" han saa' forundret

smilende paa hende.

„Hørte Du — hører —

"

Begge sprang op fra Kanapéen, Prinsessen

greb ham haardt i Armen.

En Vogn kørte frem ved Porten dernede.

CImrlotte var i samme Nu ved Vinduet, alt

var mørkt som i en Grav denide. Der var én,

der talte. Dupuy gik rolig over og tog Frakken

paa, han knappede den omhyggelig til, helt ned.

Hun kom flyvende over imod ham:

„Aa, Gud ske Lov, det er jo Damerne," hun

greb sig til Brystet, „det havde vi jo helt glemt.

Du blev angst?"

Han svarede ikke, stod blot og lyttede.

„Det er jo Damerne," gentog hun med rystende

Stemme og greb hans Haand.

Han rystede paa Hovedet.

„Aa, umuligt, unmoglich!" klynkede hun

grædefærdig, „tror Du?"

Deres Tanker gik tydeligt i samme Retning,

hun græd klagende, som var hun i Nod.

Prinsessen var igen ved Vinduet.

Porten raslede op, Vognen korte ind.

„Rejsekarethen!" Prinsessen lob sanseløs fra

Dør til Dør, Kaaben havde hun kastet fra sig,

den laa midt ude paa Gulvtæppet.

„Men saa skrig dog pardieu ikke saadan, ti

dog, staa stille," hvæsede Dupuy rasende, „hav

dog raison!"

„Aa Gud, Edouard, aa Du godeste Gud — !"

Prinsessen begyndte at slukke Lysene med

rystende Hænder, hun snublede i Kaaben og
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faldt lige saa lang hun var. Dujiuy stod i Stil-

hed og overvejede Muligheder til Flugt.

Døren, dér til hojre, førte fra det blaa Gemak

gennem Barneværelset ud til Tjenerskabets Trappe,

herfra kunde man naa ned til Porten nærmest

Amaliegade. Men Ammen sad jo derinde Doren

til vcuistrc førte over til Sovegemakket, men

intetsteds var der ad denne Vej Udgang til

Corridoren. Det var at gaa ind i en Fælde. Saa

var der Døren ud til Corridoren, det var blot at

løbe de kommende i Mode.

I det sannne lød der Fo<Urin derude. Prins

Christians Stemme lød tydeligt hcM-ind.

„Almægtige Gud! dér er han!" hun hagede

sig krampagtigt fast til hans Arm og trak ham

et lille Stykke med sig, han stred imod, hun bed

ham resolut i Haanden, han slyngede hende vold-

somt fra sig.

„Naturligvis bliver vi her og tager imod

ham," hviskede han.

I samme Nu kastede hun sig paa Knæ,

hævede Armene bedende op imod ham. hendes

Ansigt var ganske fortrukket, Fingrene bevægede

sig som i Krampe. Han lik Medlidenhed med

hende og gik med bøjet Hoved ind i det Side-

vaM'else, der stødte op til Sovegemakket. Her

var mørkt; han satte sig paa en Sofa, uden

egentlig at være ængstelig, blot afventende.

I*rinsen bankede paa Kabinettets Dør efter

forst at have laget i Laasen.

„God Aften, Comtesser!" raabte Charlotte.

Prinsessen saa' i dette Sekund med en mærkelig

Tydelighed, at der var Guldstænk i alle Tapetets
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Ro.s«!r, liwii IiivjIc aMri^ la^t Mærke diTtil l'«r.

nu undreflc del linrulc.

„Det er mig. Cluirlolle!'* Hs. Højheds Stemme

I(3d m<rget oprømt.

Korvirret løh liun over imod Døren og luk-

kede oj>. De omfavnede hinanden længe, mi«lt i

Døren, hun laa ganske stille i hans Arm<> iidcri

at sige noget.

Han vilde lempeligt føre hende ind i fie-

niakk(4.

„Barnet!" raabte Prinsesse Charlotte med en

hjærteskærende Røst og brast i Graiid.

Det gjaldt jo nu om'at faa ham over i Barne-

værelset, for at Dupuy kunde slippe ud.

Prins Christian slap hendes Hænder, for-

skrækket ind i sin inderste Sjæl.

„Han er da ikke — aa. Charlotte — det er

da — - Kom, lad os straks gaa derover. Du

skrev ikke - kom — naar!"

Hun nikkede mekanisk , stadig gra^dende.

Han førte hende ilsomt gennem Kabinettet over

til Barneværelset, han mærkede, at hendes Haand

var kold som Is, og at hun rystede stærkt.

Alle Døre stod paa vid Gab. Ammen løftede

Barnet op paa Prinsens Befaling.

Den lille Prins Frederik smilede efter Søvnen

og strakte Armene ud for sig.

Prinsessen stod aldeles aandsfraværende og

lyttede.

Prinsen saa' forbavset ud, han vidste ikke,

hvad han skulde tro, hun stod jo dér skælvende,

hvid som et Lagen.

„Hvem er i Kabinettet?" spurgte han

pludseligt.
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Lyden af F'odtrin naaede ganske tydeligt

herind, der var ogsaii noget, der raslede stærkt.

Prins Christian rejste sig op og lyttede —

saa gik han der over.

Charlotte kastede sig ned over V^uggen. Den

lille Prins laa nu og legede med sin Rangle.

Hun horede Hovedet helt ned i Dynen, — saadan

laa hun længe. Ammen saa' yderst consler-

nerel ud.

Som i Drømme hørte Prinsessen, at de talte

langt horte.

De talte Fransk derovre.

Der var nogen, der gik i Gangen.

Alt hlev nu stille.

Længe efter gik hun langsomt over i Kahi-

nettet.

Prinsen sad ved Bordet og skrev. Han var

alene. Døren ind mod Sovegemakket stod aahen.

Han saa' op paa hende, sagde intet, skrev videre.

Saa satte hun sig stille hen ved Vinduet og

saa' paa de oplyste Ruder i Kongens Palæ.

Prinsen rejste sig omsider op derhenne.

Længe stod han og kæmpede for at undertrykke

sin Bevægelse.

„Jeg er ikke vred," sagde han mildt — „det

ser Du jo, — kun hedrøvet — hvad Følgerne af

dette vil hlive — indser — Du vel. — Du har

selv villet — at Hjemmet her skulde opløses —
saa — — ."

Mer kunde han ikke faa frem, saa gik han.

Prinsesse Charlotte rejste sig langsomt op,

som en Søvngængerske gled hun ud gennem

Corridoren, op ad Trappen, til Chretschmers

Værelse.
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Dér h\v\ iiiHi siui Natl<*ri ov<*r lios ^\^'^\ I ro

Kuinmerjornfru.

Da llorduiiHtriie kom fra 0>mKdie, hl<*v d«-

ikk«' lidt forbavsede over ut sr, ut Kabinettets

Dør stod paji vid Gal». I>ys var tændte i Arm-

stagen, <'n F'riseerkaahe laa ude paa (Iiilvet.

Ammen vidsle ikke, iivor Uds. llojlied var henne.

Prinsen var kommet saa uventet, der havde været

saa megen Uro i Aften derinde, Højhederne hav(h^

vist forment, at Prinsebarnet var sygt, for de

vare begge saa bestyrtede, men Gud ske Tak,

det yndige Prinsebam var i bedste Velgaaende,

nu han havde faaet sin Meikemad.

Hofdamerne følte sig berohgede, de kom i

Tanker om, at der var Aftenselskab hos Kongen;

derpaa gik de op til deres egne Apartementer

og sov de retfærdiges Søvn. Hofdame Giilden-

crone drømte om Johanna Montfaucon, den dydige,

sin Mand og Børn alt opofrende Kone, der i

sidste Akt havde sagt de skønne Ord: „Mandens

Tilfredshed kan Konen aldrig købe for dyrt".

Mindst anede de gode Damer, hvilke sørge-

lige Afgørelser der denne Nat blev trufne oppe

paa Frederikke Chretschmers Værelse.

Ovre i Hs. Majestæts Arbejdskabinet var der

Lys til langt ud paa Natten. Kongen, Dronningen,

Hertuginden af Augustenborg søgte forgæves at

trøste den arme Prins Christian, der var saa

uhyre angst for den Skandale, der nu var i Vente;

han tænkte allerede saa smaat paa en Udenlands-

rejse for at faa Smerten dulmet.

„Det hele forekommer mig grotesk og urime-

ligt," sagde Hertuginden med Overbevisning.
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„Enhver Ting skul ses i sin egen Lysning,"

sagde Hs. Majestæt, med en stor Haandbevægelse.

Dronningen græd, hun tænkte paa sin egen

hnshge Misere.

Dnpuy liavde straks søgt Tilfhigt hos Rein-

ders. Klokken tre blev Vennerne først enige

om at Paris skulde være Rejsens Maal.

Den næste Dag kom Prinsessen først ned i

Kabinettet efter Klokken tolv.

Hun kaldte Hofdamerne ind og forklarede

dem alt uden Omsvøb.

Comtesserne græd.

Hofdame Giildenerone indsaa nu klart, at

hun Resten af sit Liv skulde indemures nede i

Wallø Frøkenklosler, og Hofdame Vedelsberg

ynkede ogsaa sig selv i sit stille Sind; aldrig i

Evighed vilde hun kunne komme ud af det med

Svigerinden paa Knagerupgaard.

Resten af Dagen skrev Prinsessen Breve, de

var alle enslydende og meddelte, „at nu kunde

hun ikke holde det ud la>ng(u*, det var kouuuet

til den Overenskomst mellem hende og Gemalen,

at Separation var nødvendig. Sin fremtidige

Skæbne lagde hun i Kongens Haand, han vild<;

vel vide at begegne hende med den Sømmelig-

hed, der skyldtes en født Prinsess(^ af Mecklen-

borg, skønt det var perleklart, at han var (m

gammc^l Ræv og Courmag<'r. enhver var au cou-

rant med, hvilke Fristelser han var faldet for der-

ude i Nyboder. Det var hendes faste Haab, at

man overlod hend(^ Barnet, det var da utænkeligt

at tage et Barn fra sin Moder. Til Mecklenborg

vendte hun under ingen Omstændigheder tilbage,
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(Ic'ii Foriioj<'l.so iMnItc iiiin visselig«*!! Iivrrkfii

Co!iiU'.s.se Huliii, Ilotdaiiie liirrtiicli, Huro!i IMrMii

('Hor Kaiiiiii«>tjijiik<-r VvaA/.. Huroi! F'inckciisU'iii

i Hiikow skuldr ikke fau I^ejligli<'<] til at la>gge

sin Skadefryd lor Dagen. Hun Ibrhlev i Dan-

mark , hvor liiin havde !nange sode Veninch.T

ri!ndt omkring, de var hende en l^rillant ErsUit-

ni!ig for alle stive mecklenhorgske Hejrer. Hun

var glad over sin Frihed nu, hun skulde- nok

vide at henytte sig parfaitement af den, hun

havde aldrig kunnet finde sig i Tvang, og det

var det, man var gaaet ud paa, at læ!ike hende

fast og fortrædige hende. Det var ligefrem med

en Slags Længsel, at hun ventede paa den for-

melske Separationskontrakt".

Uge gik hen efter V^^e; der hiev i den Tid

holdt mange Familieraad hos Kongen, tilsi<lst

vidste man hverken ud eller ind. Prinsessen op-

holdt sig stadig i Palæet, ved en stille Overens-

komst var hun bleven belagt med Stuearrest, og

hun holdt sig hellere end gærne inden Dore

Folk var saa nysgerrige, de stod stille

foran Palæet og kiggede op mod Ruderne, i

Smug kunde hun staa bag Gardinerne og sé paa

alle disse brave Borgermænd og dydige Matroner,

der med beklagende Miner mønstrede dette

Udydighedens Palæ. Der kom ogsaa Bom, de

pegede i al Uskyldighed op mod Facaden og for-

klarede hinanden efter Evne, hvad der var fore-

gaaet.

Skandalen havde nemlig vundet stor Offent-

lighed i Kjobenhavn. Man var i alle Krese dybt

rystet over Begivenheden, Kirkerne var i de
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paafølgendc Sondago iiu^gol iiK^re besøgte end

ellers. I Runde Mev der talt om ægteskabelig

Troskab, i Holmens blev der bentydet til mange-

haande. Hos Proft, Brummer og Agentinde Gyl-

dendal blev der solgt uforboldsvis mange Skrifter

af Balle, opbyggelige Ting for den opvoksende

Ungdom og den ta^nkende M(!nneskeb(>d, Boger

der bandledc om Gud, Dyd og Udodeligbed.

Dupuy's Skæbne var den, man forst blev

færdig med.

Jean Baptiste Edouard Dupuy blev landsfor-

vist. Syngemesteren lik Ordre til straks, uden

nogensombelst Toven at forlade Landet. D(^t var

ikke and(^t, end bvad ban selv og lians na^rmeste

Omgangskres bavde ventet. Oppe bos Reindcrs

skrev Dupuy en Time før Afrejsen nogle Linjer

i Hast til Prinsessen, ban betroede Vennen dem.

Lægen lovede, at ban skulde trøste Hds. Højbed

efter bedste Evne. — En lille Skare af beundrende

Venner bavde i den sidste Tid været om Dupuy

for at berolige ham; efter at den første Dags

febrilske Uvisbed bavde lagt sig, var ban selv

den første til at more sig over den romantisk-

pittoresque Situation, det bele blev slaaet ben i

Spøg, ban bavde allerede længe været rejsefærdig,

der var ikke saa meget at pakke ind. Det var

knapt nok, at Prinsessens Skæbne foruroligede

ham, en Maaneds Stuearrest, saa var Sagen vel

allerede gaaet i Glemmebogen, alt ordnede sig

vel nok.

Saa rejste ban da.

En lille Krcs af de trofaste fulgte ham ud

til Kielerpaketbaaden, Rahbek var der, han var
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bevæget og trykkede siii ulykkeligge, franske Ven

tuvst til sit Hry.st. DiijMiy hiev selv ganske

stille, lian forsogle al smile, men det blev et ve-

modigt Smil, bun var ntra-ltelig i at trykke alles

Ha-nder, dvælende og dellagende. Afskedsoje-

blikkel gjordes sau kort som nndigt. Et „Lykke

paa Hejsen", „Paa Gensyn", og Dupuy gik om

Bord.

Saa skilles man.

Nogle fulgtes sammen bjem over Amalien-

borgplads. Man skottede ligesom nyfig«*nt over

mod Prins Cbrislians Palæ, men ingen vovede at

bryde Tausbeden med Ord. Enbver la.*nkte sil

ved Sagen.

Pupuy opboldl sig i Paris lige til Efteraaret

allen hundrede og li. I den nnuitrc Verdensstad

glemte lian snart sit Ævenlyr ved det danske

Hof. Senere ben, da lian var vendt tilbage til

Sverige, bvor Kong Guslav nu var landsforvist,

liørlc ban paa anden Haand noget om, al Prins

Christians Gemalinde var bleven forvist til Hor-

sens, og al bun her i denne lille Garnisonsby

levede et rent forskrækkeligt Liv. Hun var ikke

bleven nogen Kostforagter med Aarene, der var

baade den og den blandt bendes Favoriler.

Del bele forekom Dupuy, som noget fjernt

og ham uvedkommende.

Som Capelmester var ban meget oplaget i

Stockholm, og han gjorde sig fortjent af den

svenske Opera ved Opførelsen af „Don Juan" og

„Bortførelsen fra Seraillel"; i begge de mozarlske

Værker kreerede han Hovedrollen med megen

Genialitet og Forslaaelse.
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Prinsessens Skæbne var imidlertid bleven

bestemt efter et Utal af Konferencer og megen

Snakken frem og tilbage. Kong Frederik og

Prinsessens Fader bavde korresponderet med bin-

anden om den odiøse Affaire. Friedricb Franz

lagde bele Sagens Afgorolse i Kongens Haand,

og det lod i det bele taget ikke til, at Hs.

Dnrcblaiu'btigbed var meget rystet over Begiven-

beden, ban var jnst i denne Tid meget optaget

af de mecklenborgske Konflikter; tilsidst bad ban

dog i sit Brev Kongen om at tage sig faderligt

af Lotte, bnn var en god Pige, og den bele Mal-

benr var jo ikke saa forfærdelig. — Omsider blev

det da bestemt, at Prinsens fraskilte Gemalinde

skulde forblive i Danmark under Hs. Majestæts

særdeles Kuratel. Frederik den Sjette lod bende

bøjmodigt beboide Apanagen paa de atten tusende

Rdlr, og det blev besluttet, at bnn skulde rejse

ned til Altona og opbold«^ sig dér, indtil Pa-

læet i Horsens var blevet sat i beboelig Stand.

Man aandede ligesom lettere ved det danske

Hof, efter at disse vigtige Afgørelser var blevne

tagne. Hertuginden af Augustenborg tog med

rolig Samvittigbed fra Hovedstaden for at begive

sig tilbage til Als.

Der er i Aften mange Folk paa Volden.

Gennemblødte af Regnen staar man i tause

Klynger nede ved Vesterport og venter paa, at

den kongelige Karetb skal komme.

Prins Cbrislians Gemalinde forlader Byen i

Aften.

Hvor det regner! Folk begynder at blive

utaalmodige over den lange Ventetid, og man
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søger at forkorte hinanden Tiden rned al genop-

friske de mange Anekdoter om I*rinsessen og

den landsforviste Syngemester, det er just saa

}tikant nii, imens man venter paa Hds. Højhed.

Kjøhenhavn er trist og graa at sé til. Vægteren

synger ved hvert Timeslag sine melankolske

Vers dér ovre paa Hjørnet.

Naar Mørket Jorden blænder,

og Dagen tager af,

den Tid os da paaminder

om Dødens mørke Grav.

I Palæet paa Amalienborg er der Lys i hele

Stueetagen. Ude paa Pladsen staar Folk og

venter paa Karethen.

Inde i Gemakkerne sér der ud som efter en

Ildebrand, der er en Løben og Renden hid og

did, Gulvtæpperne flyder med Papæsker, Silke-

papirer, Tæpper og ituslaaet Porcelæn, alt ligger

hulter til bulter. Fløjdørene er lukkede op paa

vid Gab, de øverste Vinduer staar aabne. Lysene

i Prismelysekronen vifter frem og tilbage i Luft-

trækket. — Prinsessen farer frem og tilbage midt

i al denne Hurhuiihej, ilter og raabende, hojrod

i Hovedet af lutter Befippelse, nu da Afskeds-

timen lige er ved at slaa. Hun har en sort Rejse-

dragt paa, noget vel rig'jlig besat med Sløjfer og

Baand.

Hds. Højhed giver Ordrer til hojre og til

venstre.

Nu er det paa ^erde Dag, at man pakker
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ind, og man er endnu ikke bleven færdig.

Hds. Højhed vil have alt i Orden inden Af-

rejsen til Altona; det er ikke lidet, hun har

faaet pakket ned, Gemakkerne sér ganske ud-

plyndrede ud, det or, som om en Storm har fejet

Møblerne bort fra Gulvene, Malerierne ned fra

Væggene, de lyse Felter rundt om paa Tapeterne

tyder paa, at Arbejdet har været stort og om-

fattende. I Vestibulen er Kasser med Møbler

stablede op, de skal sendes til Horsens og fore-

løbig deponeres dér hos forskellige paalidelige

Familier, indtil Prinsessen kommer dertil.

Forvirringen rundt om i Gemakkerne har nu

naaet sit Højdepunkt, man venter paa, at Prins

Christian skal komme herover fra Kongens Palæ;

alene Tanken herpaa gør alle mere eller mindre

sanseløse og febrilske, man stormer omkring,

løber paa hinanden og er i Vejen overalt.

Inde i Modtagelsesværelset staar de to sortklædte

Hofdamer og græder ustanseligt, bøjet imod hin-

anden, som to Sorgens Feer. Hele Formiddagen

igennem har de været beskæftigede med at

pakke det store Spisestel ned i lange Kasser,

hvert Pragtstykke omhyggelig indpakket i røde

Uldtæpper. Spisestellet med de kronede Mono-

grammer er én af Brudegaverne fra Schvverin,

det va^kker kun altfor sorgelige Tanker. Prin-

sessen har været optaget med at svøbe Smykker

og Diamanter ind i Bomuld, sine Preciosa vil

hun have med i den grønne Rejsetaske. Under

strømmende Taarer fik Hofdamerne ogsaa de to

Bronze taffel uh re emballerede, og under ikke mindre

RevfPgelse blev tilsitlst den store Sølvopsats fra

Kabinettet viklet ind i lange Linnedklude. Torp
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har hall iiumI Dirkkclojcl al gor<*; liv«Tt Lagen,

hvert I*iid<'vaar mod hnxh-rel Melleniva'rk, drr

hlov pakket ind, forvoldte hende et Stik i Hja'rlel,

det var, S(»m saa' linn sin Fjendoin forsvinde

mellem Ilænderne paa sig. Da Torp kom til

Servietterne, som hun selv havde hroderel Navne-

tra^k paa, hrast hun ud i inderlig Graad, hun

sank aldeles sammen foran de ma'gtige, næsl<*n

helt tomte Linnedskahe, hendes Stolthed her i

Livet, all dette Kammerdug hun nu skulde sé

for sidste Gang, og Prinsessens Sengetæppe med

Filering og hlaat Silkeovertræk — det var næsten

ikke til at bære.

Prinsessen farer endnu omkring og ser eller

om alt er i Orden.

„Er de slebne Vinglas kommen med?" raaber

hun grædefærdig over til Chretschmer, der bleg

og forQamsket har haft travlt med det finere

Porcelæn. Chretschmer skal med til Altona og

har aldeles tabt Herredømmet over sig selv, hun

har i de sidste Timer knækket flere Glas end i

hele sit tidligere Liv.

I Vestibulen har imidlertid flere trist ud-

seende Damer indfundet sig, nu i den sidste

Time, for at tage Afsked med Hds. Højhed. Den

ganske unge Pige er Frederikke Danneskjold,

hun har hvide Roser med. — Flere af Damerne

har allerede Lommetørklæderne fremme, al en

Afrejses Uhygge og tungsindige Stemning har

grebet dem. — Torp slæber Tæpper, Pelskaaber

og Rejserekvisitter ned i Vognen. Stilling og

Køkkenpersonalet har klumpet sig sammen helt

oppe paa Trappen, derfra kan de overse, alt hvad

der foregaar.
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Prinsessen er nu gaaet op i Sovegemakket,

hvor den nye Amme, Christiane Rejersen, under

Angst og Taarcr længe liar ventet med den lille

l'rins paa sine Arme.

Ammen gaar op og ned i Gemakket og

tysser paa Barnet, der skriger uden Ophør.

Pludselig rives Døren op, Hds. Højhed kommer

farende ind. Hun græder — klager - jamrer,

faar omsider liarnet over paa sine Arme, under

Slronmie af Taarer kæler hun for det, nævner

det ved de tusend ømme Navne, hun kan slet

intet sé for Graad, kysser blot de smaa Barne-

hænder, Kniplingerne, Baandene, alt kysser hun;

den Lille er bleven rolig under alt dette. Øjnene

ser ganske forundrede ud - ligesom spørgende.

— Saa inderligt — saa bønfaldende bed(;r hun

Ammen om at passe ham godt, nu da han ingen

Moder har længer, Christiane maa love at skrive

tidt, om alt hvad der vedrører Barnet, alt vil

Hds. Højhed have at vide, selv vil hun sy og

brodere Kaaber og Hagesmække, saasnart hun

kommer ned til Altona, det skal alt blive sendt

til Kjobenhavn.

Ammen begynder nu at græde, og det er

Prinsessen, der maa trøste, hun klapper hende

paa Haanden — og saa maa Christiane endnu

en Gang love at være alt — alt — for Barnet

— — Gud — skal — — lønne — hende — der-

for.

Prinsesse Charlotte har for stedse taget Af-

sked med sit Barn, det hun aldrig mere skulde

faa at se, hendes Længslers Maal i de mange,

mange Aar, i de lange, søvnløse Nætter, de

tungeste, bitreste Timer.
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IViiis (Mirisliaii er iiiii(ll<rli<i ankoiiiincii.

Ude i Corridomi gaar Iinn rastlos op oj; md
foran Kal>iin'l,lels Dør, ventende jwia, al Ilds.

llojlied skal koniiiie fra Sovegemakket. F^ndelig

koninior hun, forgra'dl, na'slen halvblind af den

megen Graad, i Dorefi lolxtr liiiii lige piui liam.

Han beder luinde ganske stilb;, formelt, om el

Par Minutters Samtale. -- Hun afbryder bam

straks og begynder at beklage sig over, at man

vil skille liende fra Barnet, men luin mau vel

finde sig i det med; havde hun ikke, lige fra den

Vinler i Ploen været uænset og usavnet af alle,

— al den Mangel paa Skønsondied hun havde

lidt under, al den Ukærlighed, men det maatte

han vel vide, al tog han ogsaa Barnet fra hende,

saa skulde hun nok sørge for, at hendes frem-

tidige Levemaade i Horsens blev ret artig og for-

nøjelig. Hvis han troede, at hun nu var anger-

modig over AfFairen, tog han slemt fejl, hver

evig eneste Dag skulde hun frydes i sit Hjertens

Dyb, over at hun var sluppet fri for ham, alle

Dage havde det vel maattet slaa klart for ham

som Solen, at det var et Convenients-Partie, han

havde lokket hende til."

Prins Christian saa' blot paa hende med

bedrøvede, forundrede Øjne.

„Han skulde gøre alt, hvad der stod i hans

Magt for hende, og han vilde bestandig sé i

hende sit Barns Moder."

Prinsessen frabad sig paa det indstændigste

al ædelmodig Forsorg, hun vilde være ulignelig

glad, om han blot vilde passe sig selv.

Hs. Højhed blev mere og mere bevæget, det

var lige ved nu, at han begyndte at græde.
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Der var længe ganske stille herinde.

Hvor lier var trist og øde og sørgeligt.

Hvor var nu Klavecinet henne, og hvor Blom-

sterne og alle de hundre<le Smaating, der havde

været et saa karakt<n'islisk Udtryk for Charlottes

Smag. Al denne Tomhed var det, som gik ham

til Hjærte, og han følte sig i dette Øjeblik

umaadelig ulykkelig.

„Om hun da pludselig var bleven saa aldeles

forandret, at hun slet ikke kunde huske alt det,

han havde været for hende?"

Prinsessen tvivlede højligen paa hans Uegen-

nyttighed, han var noget af det selvgodeste og

selvgladfste, hun i sine Livsens Dage havde

kendt.

„Det er uretfærdigt, ubilligt!" raahte han op.

„Det er den inderligste Sandhed! Din Selv-

godhed har en Rafinering, som tidt har faaet

mig til at hengræde haade Timer og Dage."

„Saa kunde hun have beklaget sig til ham

i Stedet for at lave Kabaler bag hans Ryg "

„Havde hun lavet Kabaler, havde hun været

nødt dertil, Dupuy havde forstaaet hende, til ham

havde hun beklaget sig."

Støjen ude i Corridoren blev livligere og

livligere. Vognen var kommet, man ventede paa

Hds. Højhed.

Prinsessen gik over mod Døren, stod saa et

Øjeblik tvivlraadig og saa' efterla"'nk.som ned for

sig.

„Farvel!" sagde hun saa — og gik.

Damerne nede i Veslibulen omringede Hds.

Højhed. Da hun fik Øje paa Frederikke, der
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havde lriikk<;l sl^ lidt sky lilhage, gik lititi hen,

faldt liciide om Hal.scii — og græd.

Alle som (wx h«*gyiidtc nu at hulke, liOinmc-

lorklæihTne var i ivrig B«iv»*gelse overall.

Chretschmer var den eneste, der ikke græd,

hiHi havde endnu travlt med Rejsetøjet.

„— — — Og saa kommer jeg til Horsens

en Gang," hviskede Frederikke ind til Hds. Høj-

heds Bryst. — — —

„Nu Farvel til Jer alle," sagde Prin.sessen

og rev sig løs. Hun ilede rundt i Vestibulen og

trykkede alles Hænder. Stilling og Torp kyssede

Hds. Højhed paa Haanden. *

„Jeg skriver fra Altona," sagde hun helt

nede paa Trappen.

Rejsevognen holdt i Porten.

Alle flokkedes nede omkring Vogndøren.

Blomster blev lagte ind.

Lidt efter var Hds. Hojhed og Chretschmer

kommet til Sæde.

Der blev kaldt paa Comtesse Danneskjold.

„Jeg er i Grunden skrækkelig trist," hviskede

Charlotte ind i hendes Øre.

Comtessen stod paa Vogntrinnet og bøjede

sig ind i Vognen.

„Deres Højhed maa være ved godt Mod,"

klynkede Frederikke.

„Du søde — søde — " Charlotte kyssede den

unge Pige paa begge Kinder.

„Deres Højhed skal sé, alt bliver nok godt

igen."

Prinsessen kunde slet ikke faa sagt noget

mere for Graad.
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Saa blev Vogndøren lidt etler lukket i,
—

og man kørte af Sted, ud i Mørket.

Alle de nysgerrige der ude paa Pladsen

stimlede sammen, da Portfløjene aahnedes. Men

der var intet at sé, kun en sort Rejsekareth, der

hurtigt rullede over imod Kolonnaden.
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Der var Markedsdag i Altona just den For-

middag Prins Christians fraskilte Oonialinde holdt

sit Indtog. Bonder fra Haarhurg og Boxtehnde

og henne fra Blankenese sad paa Torvet og fald-

bod deres Varer. Solen laa muntert hen over de

røde, stejle Tage, ud over Elbens hurtigt rindende

Strøm og over de modsatte Bredders gule I^inker.

I det fja'rne lyste de gyldne Fløje paa Ham*

bnrgs høje Kirkespir.

I Palæet nede paa Palmaille blev Prinsessen

og Chretschmer modtagne af Hds. Højheds nye

Hofdame, Fru v. Stein, og fremtidige Hofchef,

Kammerherre Linstow.

Fru Stein var kommet hertil fra Schwerin,

sendt fra det meeklenborgske Hof. Hun var en

Dame af frappant Skønhed, med superb Com-

portement og behagelig Verdenstone, hun besad

en mageløs AiFance i Væsen og forstod at sige

de mest kærkomne Coraplimenter. Fnien havde

været Figuranlinde ved Iloflheatret i Carlsiidie,
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havde oplevet adskillige Æveiityr, var bleven gift

med en mecklenljorgsk Baron og saaledes knyttet

til Hoffet i Schwerin; hun kendte meget til Hoffer

og den fine Tone og var i Besiddelse af en

uiiModslaaelig Fortryllelseskrafl baadc overfor det

stærke og det svage Køn.

„Det er det mageløseste, maa jeg sige, med

den Frues Elskelighed," sagde Prinsessen en

Dag til Chretschmer, der var meget misfornøjet

med Damen, „hun har overvældet mig aldeles,

hun er mig til den fuldeste Tilfredshed, det er,

ved Gud, til uvurderlig Lykke, at hun er kommet,

hun har det kosteligste Gemyt under Solen, rigtig

saadan en ædel Gemytlighed, og saa denne dejlige

Vivacitct, jeg har lagt Mærke til, at hun gaar

med Rosa-Silkestrømper med Svikler højt op paa

Benet."

Fru Stein blev i kort Tid Prinsessens in-

timeste Veninde; de promenerede, dinerede og

souperede sammen, hver Aften gik de i Comedie-

huset. Der var ikke det, som ikke den nye Hof-

dame blev indviet i. Hds. Højhed gav straks

sin Livsroman til Bedste, og Fruen fældede

Taarer over saa sort en Uretfærdighed; et Par

Dage etter fortalte Emilie Stein sin egen Roman,

Damernes Venskab var hermed grundfæstet.

Prinsessen var blevet grebet af en umaadelig

Trang til at gribe alt lyst og let og muntert

flagrende, hun ønskede, at alle om hende skulde

smile og le, og hun var bleven saa forhippet paa

at tage Revanche efter det triste Ophold i Kjøben

havn og helt ud en Gang at give efter for sin

Naturs Tilskyndelser, at hun som oftest glemte

at sætte Grænse i rette Tid. I Grunden var det
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jo ret uskyldigt und dfiiiic (Jverlrædelse af bon

ton. drl indskra^nkode si^ lil liøjroHtct Tale og

Luller paa Guden, lidl Kokelleren med Herrer i

Tlicalret og Forgleiiinielse uf F^likellens For-

skrifter, men der var dog mer end én, der folte

sig forurg(;t mest af alle dog Kummerjomfru

Cliretsclnner.

Chretschmcr kunde ikke følge med længere,

del gik hende for vidt nu; hendes Indflydelse

paa Prinsessen var lig intet, Fru Stein hav«le

erobret al Pluds i Hds. Højheds Hjajrle. Der

var kun bitre Ord og haanlige Smil lilhage for

den gamle Kammerjomfru, der gik omkring i

Palæet som den personificerede Bebrejdelse og

vaagne SHmvittighed.

Endnu en Skranke var tilbage for Charlottes

fuldstændige Frihed, det kunde umuligt taales,

Chretschmcr maatte rejse Uden Spor af Be-

vægelse skilte Charlotte sig saa fra denne gamle

og tro Veninde, og Chretschmer tog hjem igen

lil Schwcrin med en besk Følelse af Menneskenes

Utaknemlighed.

Plakater paa Gadehjørnerne meddelte, at den

berømte Solodanserinde Julia v. Schulze fra Berlin

gav Forestilling i Aften.

Prinsessens Lakej blev straks sendt efter

Billetter.

Om Aftenen, lige som man skulde tage af

Sted, blev en Herres Ankomst meldt

Charlotte stod og trak lange, hvide Handsker

paa og var écliaufferet. Hun saa' pragtfuld ud i

en dybt nedringet, sort Fløjelsrobe med hvid
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Fjerlx'sætning, hun bar mange Juveler, og Familie-

ordenen hjemmefra var anbragt paa Brystet.

Lidt efter lukkede Lakejen Døren op paa

vid Gab.

En meget gammel og meget fornemt ud-

seende Herre kom langsomt ind.

Det var Kammerherre v. Schonsee.

„Aa — Sch«)nsee! — Schonsee!"

Hun lob over imod ham. han kom langsomt

nærmere, som voldte det ham Besvær at gaa,

længe saa' han forskende paa hende, han havde

Taarer i Øjnene.

„Man har behandlet en Prinsesse af Meeklen-

borg-Schwerin usømmeligt ved det danske Hof."

Kammerherrens Stemme skælvede stærkt af under-

trykt Bevægelse.

Hun lagde sit Hoved ind mod hans Skulder

og græd, han kyssede hende paa Panden.

„Nu rejser vi sammen hjem, Deres Højhed,

man har længe ventet Dem paa Ludwigslust."

Charlotte græd stille og milde Taarer.

„Aa — Schonsee — der er forandret altfor

meget siden — sidst — det er saa usigeligt

kan-t, at De tænker paa mig, men hvor kan jeg

rejse hjem nu. man vil overfalde mig med For-

trædelighed og Suffisance, De kender jo den

umaneerlige Malice ved Papa's Hof, jeg tør det

ikke. kan det j<» heller ikke, Kongen vil, at jeg

skal bo i Horsens, og jeg har heller ikke noget

derimod, hjem kommer jeg nu aldrig — kære —

kære Schonsee, De véd jo, at Deres egen gamle

Lotte har et saa taalsomt Sind som nogen, men

udsætte mig for alt det — det er umuligt."
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„Dor or imi (iinl f)vor os ulh', (l<*r <»r en Gud

og en evig Retfærdighed over os."

„Og liarnel de tog fra mig — — mig jager

man væk — man forviser mig — ."

„Bed til Gud - bed -.«

Kamm(*rherrens Stemme svigtede lielt.

Længe sad de saa og talte sammen om gamle

Dage og om Fremtiden. Charlotte forklarede

hvorledes hun uafladelig havde været Genstand

for Kabaler og Intriger, hvorledes man nu endelig

havde faaet fjærnet hende og jaget hende bort,

hvorledes hun nu gik en uglædelig Fremtid i

Møde; men Gud var hendes Vidne paa, at hun

havde en ren Samvittighed, hun havde intet,

absolut intet, at bebrejde sig. og i Gninden var

hun sjælden sjæleglad over at være sluppet et

saa sippet Hof som det danske.

Fru Stein ventede i stor Utaalmodighed paa.

at Manden med Ordenerne skulde gaa.

Solodanserinde Julia v. Schulze fik Lov til

at gøre sine Battements den Aften uden at have

nogen dansk Prinsesse som Tilskuer i Parkettet.

Kammerherre Linstow^ Arnoldus Bartholomæus

de Linstow var den stiveste, mest kantede Per-

sonage, der kunde gaa i et Par Sko, en Herre

med umaadelig udviklet Sans for Etikette, Orden

og Regelbundethed. Man havde ved Vilje ved

Hoffet i Kjøbenhavn valgt denne eksemplariske

Mand som en heldig og gavnlig Modvægt mod

Prinsessens Uregelmæssigheder.

Hds. Hojhed og Kammerherren kolliderede

hver Dag ved Taflet over rene Ubetydeligheder;

Listow ønskede, fra den første Dag af, at indføre
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Hoftone ved Maaltiderne, han solv mødte op i

fuld Galla, langskødet Kjole med Kammerherre-

nøglerne og Ordensbaand i Knaphullet, sorte

Silkebenklæder, hvide Strømper. Charlotte og

Fru Stein lo hag Servietterne, det var baade

liørligt og synligt, tilsidst niaatte Hds Højhed

endog gaa fra Bordet og skyndsomt ile ind i et

Sidegemak. Kammerherren spiste videre med

mægtig Sindsro, det var ham saa ganske lige-

gyldigt, om Højheden lo eller græd over ham.

Efter Taflet bad Linstow i en bestemt, formel

Tone Hds. Højhed om en Samtale under fire

Øjne. Charlotte blev noget urolig over Kammer-

herrens Højtidelighed.

Linstow følte sig blot forpligtet til at med-

dele Hds. Højhed de Instrukser, han havde faaet

fra Hoft'et i Kjøbenhavn. Det var hans Embeds-

pligt.

Charlotte tog sig sammen, hun var dog den

overlegne i Egenskab af Prinsesse og fyrstelig

Højhed.

„Om Hr. Linstow ikke forst vilde sætte sig

ned?"

Kammerherren satte sig.

En meget naadig Haandbevægelse gav ham

derpaa til Kende, at han kunde begynde.

Listow begyndte straks at tale om sin Kal-

delse til Hds. Højhed's Hofchef og om det An-

svar, der dermed vilde komme til at hvile paa

ham. Hs. Majestæt Kongen skulde han staa til

Ansvar for sine Handlinger, og det var hans Be-

slutning straks med Alvor og Samvittighedsfuld-

hed al sætte sig ind i sine Embedsfon-etninger.
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„Bedslc I)«', vent hcll(;rr i il vi koiiiiiicr til

Horsens."

Hr. Linstow vilde være tilfreds, naar Idot

det økonomisk«^ ved den fremtidige Hoflforelse

lilev drøftet. Det var én af hans Instruktioner

nøje at sætte Hds. Højhed ind i, al Apanag«!n

paa de atten tusende Rigsdaler fordrede en vis

hensigtsmæssig, for ikke at sige nødvendig

Økonomi.

„Gud bevares, Hr. Linstow maatte endelig

ikke genere sig. Det var hende meget pinligt

at tale indgaaende om denne Materie, kun Hinden

maatte vide, hvorledes de atten tusende skulde

slaa til, Hr. Linstow kunde gøre hende en stor

Tjeneste ved at andrage om en Apanagefor-

højelse.

Hr. Linstow havde sine nøje Instruktioner,

heraf flød, at det i Følge Embedsmedfør var hans

Pligt at sørge for, at Hds. Højhed kunde komme

til at leve standsmæssigt med de atten tusend.

Hans Valgsprog var „Min Pligt er mig alt".

Prinsessen rejste sig stolt.

„Det forekommer mig, Hr. Kammerherre,

uværdigt at tale til mig om sligt. De forglemmer

aldeles, livem De taler med."

Hds. Højhed maatte beklagelsesvis have mis-

forstaaet ham.

Misforstaaet og ikke misforstaaet! om han

ikke ustanseligt sad dér og talte om Pligter og

Instruktioner, først og fremmest havde han vel

den Pligt at udvise al skyldig Ærbødighed mod

en dansk Prinsesse. For Fremtiden havde han

at rette sig herefter!

Prinsessen hævede Conferencen.
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Fulgt af den bukkende Arnoldus de Linstow

forlod hun med niuje.slæli.sk Holdning Salen.

En Time efter kørte Prinsessen og Kru Stein

ud paa Visitter.

Om Aftenen var der saa igen en Konflikt.

Prinsessen onskede, at Kamnierlierren skulde led-

sage hende og Fru Stein paa Komedie. Der blev

givet „Syv fusende Rigsdaler eller Ungd(mnncns

Farer" af Kot/ehue. Linstow udviklede saare

holligt og omslaMideligt, at det ikke passede sig

for Hds. Ho j hed at gaa i Komediehuset, saalænge

der ingen Hoiloge var bleven indrettet. Cliar-

lotte blev ilter og spurgte Kannnerherren, om

det var hans Mening, at hun nu ogsaa her i

Altona skulde; spærres ude fra alle Mennesker og

sidde i Loge. Det var netop hendes specielle

Fornøjelse at sidde i Parkettet, hendes Prinsesse-

skab tog saamænd ikke Skade af det, baade

Baron Riidesheim og en Mtengde Oflicerer gjorde

hende Selskab derhenne hver Aften, men, Gud

bevares, behagede det ikke Hr. Kannn<'rherre de

Linstow at følge med, saa maatte han for den

Sags Skyld hellere end gærne blive hjemme.

Der[)aa korte Damerne alene af Sted.

Det var et mærkeligt Hofliv, del der fortes i

det lille Palæ paa l^almaille. Hds. Højhed var i

bestandigt Oprør over de linstowske Formaninger;

Fru Stein maatte opbyde alt, for at Prinsessens

naturlige, gode Humør ikke helt blev underkuet,

men Sagen var. at Charlotte grusomt følte, hvor

sandt det var, alt det Kannnerherren bebrejdede

hende, og da hun nu i Løbet af en Maaned

næsten havde faaet løst alle Baand, og næsten
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ganske havde lilla<1l si^' alt, l>rgyii(U(; der saa

smaal al ske el Omslag i liciidcs Sind. AH del

inork(!, Irisle og knugende, som hnn siraks reso-

lul liavde kastel li I Si<le. i sin overslrommende

Friliedsjiihel, del gled nn frem paany som Irm-ndc

Uv(^jrssky(T, nn da den førslc Rus var ovre.

Men liiin vilde hiol ikke liavc, al del skulde

siges hende saadan med lydelige og nskaan-

sonmie Ord af denne Kammerherre, der liille li!

hende, som Irocde han, al hun slel inlel Hjærle

havde, et ængsleligl, vemodigl, dybl inde uroligt

Hjærle.

Harnel, — man havde laget fra hende. —
Dupuy, hvor var han nu? han skrev jo aldrig.

Ak — var der dog hiol nu en kjerlig. medfølende

Sjæl — bløde, hjælpsomme Hænder — medlidende

Ord.

Fru Stein vidste ikke sine levende Raad.

naar Prinsessen jamrende og grædende gik op

og ned i Salen.

Kammerherren trak sig stille tilbage; han

sluderede Kulturhistorie i sine ledige Timer og

var just i denne Tid naaet til Babylonien.

Jo mere den Tid nærmede sig, da man skulde

rejse op til Horsens, jo uroligere følte Prinsessen

sig. Hun kunde ikke helt befri sig fra den

Følelse, at Horsens var et Fængsel, hun skulde

lukkes inde i, og hun talte med Ængstelse de

faa Dage, der var tilbage, inden Afrejsen skulde

gaa for sig. Kammerherren var allerede rejst i

Forvejen for at ordne. Prinsessen og Fru Stein

benyttede den korte Tid, der var tilbage, til at

farte rundt i Selskaber og Assembléer, men Hds.



PRINS /':ss /•; ClIA n i. o r ri':

Højlietl følte sig Ikke glad, liiiii græd som oftest

ved Hjenikoinsten.

Endelig rejste man af Sted.

Vejen førte over Floen.

Med underlige Følelser gensaa' Charlotte

dette tungsindige Slot dér ude i Søen.

De to Damer var en Formiddag nede i Lig-

kapellet.

Støvet laa saa tykt henover den lille IJarne-

ligkistes Laag. Charlotte sukkede og lod sit

Lommetørklæde glide hen over Fløjlet.

Fru Stein læste Inscriptioner rundt om paa

Kisterne; hun frøs forskrækkeligt i sin tyn<le

Silkekjole og ønskede af Hjærtet, at dette Besøg

hos de døde snart maatte være endt.

Hds. Højhed var falden i Staver henne ved

den lille Kiste. Fru Stein undrede sig over, at

Prinsessen saa' saa sønderknust ud, d<;t var jo

dog ikke saa sørgeligt, naar et Barn gik hen og

døde i sin sjjauleste Alder.

Charlotte tænkte ikke paa Barnet dér i

Kisten — hun tænkte paa det, der leve<le og

dog var og skulde være som død for hende.

Det øsregnede den Lørdageftermiddag. Prin-

sessen kørte op gennem Søndergaden i Horsens.

Man var da lige i Begyndelsen af August.

Hofchefen Linstow og to Lakejer tog imod

Hds. Højhed paa Palæets Trappe. En Dame,

der havde været behjadpelig med Ordningen, blev

præsenteret som Provstinde Torslew; Hds. Hoj-

hed, der var meget træt efter Kejsen, saa' sær-

deles unaadig u<l. og værdigede ikke den blege

og nejende Dame et Ord. Langsomt gik Prin-
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sesueii og Fru Slr-in IV.i Slin; li I Stue, der var

liulviiiørkt lier i Stueetagens Værelser, Gurdineriie

var trukne tæt sainiiien; de forgyldte MoMer
Ini Ainalieiihorg s«a' saa underlig rn-iiuiK-d«' ud

i de nye Omgivelser.

Hds. Højlied gik hen til Kluveeinel og stod

dér en Stund i Tanker.

Fru Stein listede nysgerrig omkring og Ikj-

saa' alt med stille Velbehag; di.sse svære Silke-

gardiner behagede hende i lioj Grad.

Prinsessen var nu gaaet hen ved Vinduet;

dér ude laa Torvet, trist og mennesketomt, lige

over for laa Kirken; hvor kedsomt, at der nu

netop laa en Kirke lige overfor hendes Vinduer;

og saa disse melankolske Søndagsklokker.

„Naa, saa det er altsaa her, at Gildet skal

staa," sagde Prinsessen og vendte sig om, „i

Guds Navn, hvorfor ikke, jeg faar jo tage al

Ting, som det nu én Gang bydes, her sér ganske

vist hverken ud som paa Ludwigslust eller paa

Amalienborg, men da det er mig, det gælder

om, kan det jo ogsaa være hjan'telig ligegyMig,

man maa være glad til, kan man blot faa Tag

over Hovedet.

Damerne . gik ovenpaa.

Her paa første Sal laa en Række smaa, lav-

loftede Værelser i Flugt, her oppe var lysere og

hyggeligere, med vid Udsigt over Horsens Fjord,

det stive og officielle Præg, der havde karakteri-

seret Værelserne i Stueetagen var afløst af noget

tiltalende hjemligt, der overraskede og behagede

Hds. Højhed. Møblerne var af blankt Mahogni,

betrukne med grøn Silke ; overalt i alle Værelser

var Mængder af broderede Tæpper og Puder,
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Gaver, der i den sidste Tid var strømmet ind

fra Prinsessens Damebekendtskaber nær og

fjærn.

Kegnen var nn begyndt at bolde op, Fjorden

skinnede gyldent i den frembrydende Sol. Ude

paa Himlen stod Hegnbuen, spa'ndt over Fjorden

fra Bred til Bred. Inde i Vauelserne løb et gult

Lysskær pilsnart hen over Vægge og Lofter, al

den blanke Mahogni kastede Lyset fra sig, og

de gyldne Rammer omkring Kobberstikkene luede

stærkt.

Synet af Regnbuen bova'gede Charlotte stærkt,

hun greb Fru Steins Haand.

„Hvem véd," sagde hun langsomt og nikkede,

„alt kan maaske blive godt endnu, — saa meget

gestalter sig vidunderligt — om ikke andet, vil

jeg sé at gøre mig aflioldt her i Horsens — nu

kan jeg jo ganske og aldeles være mig selv —

men det er dog alligevel saa sørgeligt — at man

saadan har forvist mig — ikke sandt?"

Charlotte græd længe ved sin Venindes

Bryst. Emilie Stein maatte i Sandhed indrømme,

at meget gestaltede sig vidunderligt her i Verden;

mindst havde hun den Gang i Karlsruhe drømt

om, at hun skulde komme til at henleve sine

Dage i en lille Fjordby paa Jyllands Østkyst, og

det som Hofdame hos en forvist Prinsesse.

I de første Maaneder efter Ankomsten ar-

bejdede Prinsessen ihærdigt men frugtesløst paa

at faa de bedre Familier knyttede til sig. De

Heste indfandt sig vel i Begyndelsen paa Palæet,

men alt det lunefulde og vilkaarlige ved Hds.
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nioiiiifskcr, at de fornærmede og krænkede over

rene Uhelyd^illglieder lovede sig sriv, al det

skulde hlive sidst«; (jung, de satte deres Hen

hos deniit; (;kstravagant<; Dame.

Husets Dt)tre fik bestemt Pualiold om ikke

at modtage Palttundbydelser. Der blev en Dyds-

paapasselighed og Vjiagrn over gode Sæder i den

Stad Horsens, som gik over alle Grænser. De

høje Herskaber i Omegnens Herregaarde trak

sig straks fornemt tilbage, det passede sig dog

virkeligen ikke at søge Omgang med denne

Dame her i Horsens, naar man om Vinteren var

Hollets Gæst paa Amalienborg. Al den megen

Fornemhed paa Boller, Hygholm og Stensballe-

gaard forvoldte Prinsessen mange kvalfulde Timer

og megen Krænkelse. I Begyndelsen sørgede

hun dybt over at være bleven forsmaaet, senere

hen lo hun blot derover og søgte Trøst og Hu-

svalelse hos Byens mindre fine Borgere og Garni-

sonens Officerer, der var kisteglade over at faa

en Indbydelse til Souper hos Prinsessen.

Saa souperede da Charlotte og Emilie Stein

baade med Greti og Pleti nede i Stueetagen,

hvor Hr. Linstow og de forgyldte Amalienborg-

møbler dog lagde en stærk Dæmper paa Munter-

heden. — Endnu havde ingen Fremmed vist sig

i Privatværelserne oppe paa første Sal, det havde

Linstow været Mand for at sætte igennem.

Der var mange Lys og Fade ved Palæ-

soupéerne, lidet spiseligt. Hofkassen vægrede

sig desuden bestemt ved at yde Bidrag til Cham-

pagner ved Bordet.
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Hofchefen vaagodc med Argiisøjiie over sin

Prinsesse og sin Hofkasse, og han var i denne

første Tid efter Ankomsten ret fornojct med

begge.

Tilfredsheden skulde dog ikke blive af lang

Varighed.
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Halvandet Aar er gaaet nu.

I Slutningen af Januar gjorde Charlotte sin

aarlige større Hofféte, den offirielle Grund var

Hs. Majestæts høje Fødselsdag, den merr private

var denne Gang Comtesse Danneskjolds Ankomst.

Listow spankulerede om i stiveste Puds og

gav Ordrer til de to Lakejer, der havde travlt

med at dække Taflet. Charlotte og Frederikke

var endnu ikke færdige med Toilettet, Fru Stein

brusede om i grøn, nedringet Silke og skænkede

Spejlene indgaaende Opmærksomhed.

Præcis paa Slaget tre arriverede Provst Tørsiew

med Frue i en mærkbar, gammeldags Kareth. der

kun kom frem ved højtidelige Lejligheder og var

anskaffet en Gang i halvfemserne, den Gang

Hoegh-Guldberg var i Horsens.

Sophie Kammerpige hjalp Provstens af med

Tøjet ude i Entréen Prinsessen havde inviteret dem

med. for at give Féten det højeste Præg af „Sitt-

samkeit", og Linstow var Tilfredsheden selv; deres
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Tilstedeværelse garanterede fuldtud den gode Tone

efter Bordet.

„Provst Tørslew med Frue," hviskedes der

gennem alle Stuer. Fru Stein fik i en Fart Hof-

chefen puffet af Sled - ind i Modtagelsesvu'relset

— selv forsvandt hun i de indre (iemakker. Hun

hørte Linstow's højrøstede StcinuK!, „Deres Nær-

værelse er Huset til megen (xloriliration, jeg byder

Dem Velkommen i Hds. Højhed Prinsessens

Navn". Fru Stein saå i Gadespejlet, at Kjoh-

mand Nehrmann og Kone nede fra Søndergade

var i Anmarsch, højtideligt og langsomt skred

de af Sted, njidt ad (Jaden, det saa ud, som fulgte

de Lig. Fru Nehrmann havde store Klaser af

røde Chenilleblomster hag ved Ørene. Selskabet

samledes eflerhaanden; en Flok af de indbudne,

militære Herrer fidgtes sammen over Torvet paa

Vej hen imod l*alæet.

Sophie blev ganske confus, over at der kom

saa mange paa én Gang.

Captein Caspersen og Lieutenant Popp trak

hvide Handsker paa i Entréen. Premierlieutenant

Troste beundrede i Spejlet sine nye Epauletter,

Jagt- og Forst-Junker Bohiing var febrilsk, Rit-

mester Winther og Stabscaptein Cronenberg var

gamle Bekendte i Palæet og gik først ind. Gæsterne

sad inde i det lille Modtagelsesværelse som Sild

i en Tønde. Provstinden og Fru Nehrmann

bredte sig i en Sofa, uden at veksle et eneste

Ord sammmeii.

Lidt efter kom Fru Stein ind. Det gav et Ryk

i Herrerne, Fruen var meget dekolleteret i Dag,

mageløs superbe, — virkelig en meget exellent

Dame, og saa klædte hun sig å l'anglaise. Fruen
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konv(;r.sci-L'(le iikmI inegcii Klcgaiico om ulieliuaiuh'.

Dor blev lall om Byens Festiviteter i Anledning

af Mujeslaitens Fodselsilug. Der skulde være al-

mindeligt 1>al og Aflenspisning paa Roadstuen,

Bal og Spisning i Klubben „Foreningen", og'For-

samling i Borg(;rklubben. Klokken fire skulde der

bheses i Basuner fra Kirketaarnet.

De sidste af Gæsterne var nu komne. —

Oberst Keller med Frue og Assessor Horn med

Datter. Oberstinden bavde mange Baand og

Strudsfjer paa Frisuren, der var sat op i svære

Bukler, Jomfru Horn bavde store Vingekraver

II paa Ærmerne og var noget genert over Frydei-

serne, bun fik en kneben Plads mellem Damerne

i Sofaen. — Sidst af alle kom den smukke, to

og tyveaarige Lieutenant Scbuurmann, en elegant,

stram Kavaller, bøj og slank, med et stort purret

Haar og en ganske lille blond Moustache. Provsten

og Provstinden saå conslernerede paa binanden.

Man ventede nu paa Hds. Højbed.— Endeligen

børte man Prinsessens Stemme inde i Taffelsalen.

En Lakej lukkede Døren op til Modtagelses-

værelset.

Alle gjorde Front mod Døren, Damerne kom i

en Fart op af Sofaen, Herrerne skød Brystet frem.

Hds. Højbed og den unge Comtesse viste sig

som et blændende Syn, den første var i bvid

Silke, den anden i blaa; l)egge bar Blomster-

buketter. — Man pressede sig sammen i det alt-

for lille Værelse for at gøre Plads til Prinsessen,

der straks med megen fornem Anstand begyndte

sin Ronde iblandt Gæsterne. - Fru Stein smilede

maliciøsk ad den forskrækkede Jagt- og Forst-

Junker Bobling, der helt forsvandt i dybe Buk.
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Herrerne blev anmodede om at tage Damerne

til Bords. — Hofchefen stillede sig i Døren med

en besynderlig lille Stav i Haanden, han skulde

aabne Processionen og var sig sin Værdighed i

fuldeste Grad bevidst. — Prinsessen gik hen og

tog Ritmester Winlht^rs Arm, vendte sig sau

smilende om til Comtessen:

„Sødeste Frederikke — Du og Schuurmann —

kom nu!"

iVocessionen satte sig i Bevægelse.

Stiv som en Pind skred Linstow af Sted foran

Hds. Højhed og den firskaarne Ritmester, der-

næst fulgte saa Selskabets smukkeste Par, Com-

tessen og Lieutenanton. Forvirringen blandt de

øvrige var stor, da Provsten og Kjobmanden straks

engagerede deres Koner og hastede ind med dem,

og der altsaa nu var syv Herrer om tre Damer.

Lieutenant Popp var saa lykkelig at fiia Fru

Stein til Bords, de ilede straks af Sted for at

naa Corlegen. Oberstindo Keller og Captein Cas-

persen floj derpaa af Sted. Resten af Herrerne

tra>ngte sig sammen om den forskrækkede Jomfru

Horn, Trostc gik af med Sejren. — Cortegen gik

Bordet to Gange rundt, det var ét af Prinsessens

sidste og morsomste Paafund, som hun havde faaet

sat igennem trods Linstow's bestemte Modsigelse;

Hofchefen mente, at én Gang, naar det endelig

skulde være, var ganske tilstrækkeligt. Lige som

man havde faaet sat sig, begyn<lte Basunblæs-

ningen ovre i Frelserens Kirke, Prinsessen maatte

part()ut til Vinduet for at kigge. Hofchefen sendte

hende et indigneret Blik. — Da Hds. Højhed

igen var kommet til Sæde, havde hun glemt sin

Buket henne ved Vinduet. Schuurmann var
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straks Jon galnntf^ Kavallr^r, i <»t Nu var <lcn

hontet og overleveret med et sirligt Huk. I'rin-

sessen takkede med et Hlik, i Iivilket flere af de

tilsfedeværciide saa mere, end der skulde s«'.s;

Comtivsse Frcdrrikke var den eneste, der var saa

uheldig al rødme, men Comtassen var jo ogsaa

et rent Barn endnu.

Linstow udbragte efler en mm Tid Skaa-

len for Hs. Majestæt, længe talte lian om
Kongens udprægede Retfærdighedssans. Prin-

sessen fik et alvorligt Hosteanfald, Km Slrin

maatte hen og dunke hende i Rygg«*n. Fru

Nehmiann, der ikke var vant til at færdes ved

Hove, havde store Taarer i Øjnene. Da Lin-

stow tilsidst talte for Kongehuset og dets samt-

lige Medlemmer, rejste alle sig op og vendte sig

ærbødigt imod Hds. Højhed, der tavst og værdigt

tog imod Hyldesten. Klangen fra Basunerne lod

i dette Øieblik højtideligt ind, det var en Korals

langttonende Melodi, man blev uvilkaarligt staa-

ende, indtil den sidste Tone havde lydt, saa satte

man sig stille ned. noget forlegne over den megen

Højtidelighed.

Da Taflet var hævet, trak Prinsessen og

Frederikke sig tilbage; Fru Stein blev for at

underholde Gæsterne. — Captejn Caspersen be-

troede Lieutenant Popp, at han længtes efler den

Spisning i Klubben, han var grumme sulten.

„Om Kaptejnen havde lagt Mærke til Schuur-

mann ?" Popp hviskede ganske lavt med et

meget sigende Smil: „Schuurmann var sgu for

slem, dér havde nu Provstinden siddet som paa

Naale, men flot Fyr var han, noget af en spansk

Romanhelt, rigtig som skabt til en Prinsesses

296



pRfxs /•;.s\SA' cIIA nr.o rrr.

Mignon; hvilken lourMiirc det Menneske dog

havde!"

Assessor Horn konverserede højrøstet Oberst-

inden, der havde indhyllet sig i et rødt Lang-

scluiwl. Assessoren læste langt hellere; Reisers

fyrgterlige Ildehraiidsliistorie end de oehlenschlii-

gerske Produkter. Fruen vidste ikke rigtig, hvad

luui skulde sige om disse litterariske Genstande,

den Oehlenschlilger var hcMide altfor romansk og

sværmersk. Fru Stein lo højt i Sideværelset over

Ritmesterens niorsomme Fortadlinger. Wiidher

havde va*ret til stor Amtmandsiniddag i Søndags.

Man var begyndt med Perlegrynssuppe med Ro-

siner, og der havde været Korender i alle Ret-

terne. Den lille Jomfru Horn fortalte Forstjunkeren

med spæd Røst, at hun var meget for Komedie-

spil; i Vinler havde hun selv spillet Valborg i

Klubben, det gik som Fod i Hose, bagefter havde

hun danset første Valts med Schuurmann. Prov-

sten blundede i en Sofa, Kam invarmen bragte

blide Drømme. — Alle talte og pludrede nu i

Munden paa hverandre, Fru Steins lyse Latter

klang over det hele, Fruen lo med stort Mester-

skab, der var baade Cadencer og Triller.

Efter en halv Times Forløb begyndte Gæsterne

at anbefale sig. Provstens kørte først bort i den

mærkbare Kareth, derpaa forsvandt Sehuurmann.

Tavs og utilnærmelig havde han staaet i et Hjørne

uden at deltage i Konversationen. Nehrmanns

var nogle af de sidste, der tog af Sted. Den

joviale Kjobmand, der i høj Grad følte sig

smigret over at konnne i saa fint Selskab, havde

underholdt Provstinden om Balles Lærelog i

evangelisk ehristelig Confession, efter først at
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hav«' kna|)|)el <i l'ar Kna|i|Mr oj» i sin ;^iil<-

I'icqiietsvoHt. — Nehrmanns vur lig«; vfd al j^iia,

da Fru SU'in kom farrnde ind, „Prinscssnn onskrd«;

at veksl«! «'t Par Onl iii«'d Ntdirriiann." Kjoh-

inandon Io«l instinktmæssig sin fede Haand glid«!

hen over sin L«)inm«', hvor en velsp.ekket Bors

havde sin Plads, saa fnigte han mcA Fni St«!in

ind i d<'t inderste Værelse, hvor Hds. HojIhmI

venlede paa ham.

Fru(!n var saa delikat at lade dem alene.

„Kære, hedste Nehrmann", sagde Prinsessen

i den ynkeligste Tone af Verden. „Ser De - -

det er meget pcnihelt — — — men jeg maa

hellere sige det straks — jeg maa hede Dem om

om et lille Laan!"

Prinsessen saa synlig lettet «d, nu det var

sagt. Nehrmann hukkede flere Gange.

„Det er mig den største Ære, Deres Højhed,

at det er til mig, at Deres Højhed henvender sig,

alt mit staar fuldstændig til Disposition."

„Ikke sandt, gode Nehrmann, De er mig en

Ven, jeg véd det — men ser De — denne Lin-

stow 'er jo utrolig knauserig, jeg skylder de

Penge bort — men det hele drejer sig om en

Bagatelle — en ren Bagatelle af fire hundrede

Rigsdaler."

„Aa - er det det hele!" brast det ud af

Kjøbmanden.

„Ja, det er ved Gud ikke meget Det er for-

skrækkeligt dejligt med Dem, Nehrmann, at De

er mig saa hjælpsom. Min Lak ej, Petersen, skal

være hos Dem i Aften."

Samtalen var endt. Hds. Højhed trak sig

tilbage med en ganske svag Følelse af det be-
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skæmmende i at laane Penge af Folk. Men,

Herre Du Godeste, Scliuurmann maatte jo have

Pengene, det var hendes PHgt at hjælpe hvor

hun kunde, og den arme Lieulenant trængte al-

tid i saa høj Grad til Penge, det var Synd andet

end at give ham dem, han skyldte dem hos

Nehrmann — det var et gammelt Laan.

Folk i Horsens tog ganske fejl , naar de

paastod. at den hionde Lieutenant med den ele-

gante Holdning var Prinsessens Amant. Hun

holdt ganske vist meget af ham for hans Naivitet

og ungdommelige Charmes Skyld, og i al Stilhed

hetalte hun jo ogsaa af paa hans store Gæld,

men hun elskede ham ikke. Der var noget ved

alle hionde Folk, der virkede afkølende, og hlaa

Øjne vare for Charlotte kun rare og skikkelige,

de kunde slet ikke gøre hende or i Hovedel.

Saa var der endelig det, al hun dyhest inde i sit

Hjærte nærede det lønlige Haah, at hendes Ægte-

skah paany kunde genoprettes. — Maaned gik

efter Maaned, Halvaar sluttede sig til Halvaar,

men dette Haah tiltog med Tiden, og Haahet

beskæmmer jo ingen. — Hun skrev et Par Gange

til Gemalen i en ydmyglbedende, næsten under-

danig Tone. Hun forklarede, at Stilheden her i

Horsens havde hall en gavnlig Indflydelse paa

hende, og at hun først nu skønnede paa, hvor

meget kært hun havde haft. Han maatte ikke

glemme, at Barnet knyttede dem sammen, at hun

elskede sin Son over alt Begreb, og at Adskil-

lelsen fra ham var hende værre end Døden. Han

maatte endelig vel huske paa, hvor ung og uer-

faren hun var i sit Ægleskabs første Aar. og at
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liciidrs vanskelig«! 'l^iinjX'raiiM'iit opfonlnMle lil

Und.'skyliliiing. lliiii vid.slc, ul liuiis lljærlc ikk<;

var iitilgaiigcligl for Medlidenhed, og hun gjorde

Hegning derpaa.

Gemalen svarede med mild«', rolige og vel

overvejede Ord. Han had hende om at finde sig

i sin Skæhne og kaste al sin Sorg paa Gn<l, det

havde han maattet gøre. Han hlev glad, naar

hun skrev, at der var falden Stilhed over hendes

Sjæl, det var én af Betingelserne for, at Gud

kunne tage Bolig i et Menneske. — Tiden da'k-

kede over meget, Bekymringer og Sorg omsattes

til det, man kaldte for Livets Alvor, og det var

ret til (javn, naar denne smertefuldt erhvervede

Alvor hlev Grundaccorden i et Menneskeliv.

Prinsessen fik denne Epistel fra Gemalen,

lige som hun var i Fa^rd med at gøre Toilette

til en stor „Salsdiner" paa fyrretyve Couverts.

Fra den tidligste Morgen havde hun maattet kæmpe

haardt med Linstow, der raabte op. at nu klagede

han til Kongen. Hds. Højhed var altfor od.sel,

og det var ikke nogen Hemmelighed, at hun

stiftede Gæld bag huns Ryg, uden hans Vidende.

Linstow belalte under ingen Omstændigheder

Laanene hos Nehrmann og Godsejer Jørgensen

af Hofkassen, han havde sine Instrukser, dermed

Basta. Hds. Højhed maatte selv vide at skafi'e

Udvej, han vaskede sine Hænder i denne Affaire

og var uskyldig som et nyfødt Barn. — Kammer-

herren var kommet i det voldsomste Oprør, da

han fik at høre, at der var Gæld, og Gæld, og

atter Gæld paa alle Ledder og Kanter, og dér

havde han siddet i denne lange Tid og pint og

knebet og regnet ud og gjort Oversigt for at faa

300



PR/NSEss/: cifAHUnrh:

alt til at slaa til, han havde haft søvnløse NaUter

for denne Prinsesses Skyld, han slog knup nok

Øjnene op om Morgenen, før han begyndte at

ærgre sig over hende. Hun tog paa Markeder

og paa Skovture og paa Fisketure med alt det

Rorgerpak, hun vel kunde faa skrabet sammen.

Der var ikke Grænse skabt tor hendes Usønnne-

lighed, ikke Grænse for hvad hun kunde finde

paa, der var ikke det Sandheds Ord i hendes

Mund, hun var falskere end d(^t guleste gule,

liun drillede, pinie og plagede ham og fandt sin

Lyst deri, ham, der altid havde været Ha^derlig-

heden selv og havde Æresbegreber, hvori han

salte sin Stolthed, ham, der fordrede IMigtopfyl-

delse indtil den yderste Spidse. Var han ikke

bestandig til Nar for hele dette Slamg af Oflicerer,

Lieutenanter, Hitmeslre, Kaptejner, der rendte her

i Palcfet og spiste og drak dem alle ud af Huset.

Her flød det med Champagner, og det maatle

han se paa. Men det skulde faa en Ende med

Forskrækkelse dette her, han klagede uden videre

til Hs. Majestæt Kongen, saa kunde hun have

det saa godt.

Charlotte læste Gemalens Brev, iført Friser-

kaabe og med Papillotter i Haaret. Fra Klokken

seks i Morges havde der ikke været Ro over

hende, og da hun nu læste det, om at der var

falden Stilhed over hendes Sjæl, brast hun i

Latter, men — saa holdt hun pludseligt inde —
— Brevet faldt til Gulvet - — en kort Kamp
mod nye Følelser — en Sitren ved Over-

gangen — — og hun græd.
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Aan^t alten liiiiidrcdc og tretlrn er opriiinlel.

Prinsessen i Horsens hørte med næsten van-

tro Undren paa Beretningerne om (iemalens

Ankomst til Norge, om Folkets Glæde over ham,

om hans Rejser rundt om i Landsdelene, og hun

følte en dyb Nedstemthed i sin Sjæl, thi det var

jo nu, som om han helt gled hort fra hende.

Alles Tanker og alles Øjne vendte sig imod den

unge Prins, der optraadte saa selvstændigt der-

oppe i Broderriget. — Charlotte kunde dog umu-

ligt lade være med at trække paa Smilebaandet

over al den Begejstring, det norske Folk nærede

for hans Veltalenhed, al den Jubel over hans

mageløse Fest- og Lejlighedstaler; jo, hun kendte

ham, ingen Actør kunde bedre end han aflevere

blomstrende Tirader, men hun havde ikke ladet

sig lokke af hans fagre Ord, al denne Ordrigdom

havde aldrig besnæret hende, i hendes Øren havde

det bestandig lydt som intetsigende Klingklang.

Hun undte ham iøvrigt aldeles ikke den store

Lykke, han gjorde. Hun syntos, det var den

største Uretfærdighed, at man jublede over ham,

der havde stødt hende i saa megen Ulykke.

Saa kom det skæbnesvangre Aar atten hun-

drede og fjorten. Kielerfreden bragte Norges Af-

staaelse med sig. Begivenhederne deroppe ud-

viklede sig med rivende Fart, Prins Christian var

Dagens fejrede og beundrede Helt. Endelig en

Gang havde der vist sig en daadskraflig Helte-

natur paany i Norden, en Fyrste, der vilde sætle

alt ind paa at opretholde det norske Folks Selv-

stændighed.

Herrer og Damer i Kjøbenhavn, der inter-

esserede sig for Prinsens Sag, pyntede sig med
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grønne Haand. Moden l)redtc sig vidt omkring,

de høje Damer paa Augustenborg jubilerede endog

i grønne Silkekjoler. Hertuginden og hendes

vidunderdejlige Datter Caroline Amalie omgav

sig med Haabets den allergrønncste Farve, og da

Prins Chrislian fik Nys herom, skrev han et langt

og hj<*rteligt Brev til sin smukke Cousine, — et

Majbrev, med Haab saa lyse som Majløv. Ogsaa

Prinsessen i Horsens smykkede sig med sin fra-

skilte Mands Frihedsfarve, hun maatte jo da

ogsaa være med i al den Jubel for Frihedens

store og hellige Sag. Hver Gang der kom en

glædelig Nyhed ned til Danmark, blev der ufra-

vigelig givet en Festdiner i Horsenspalæet. Prin-

sessen bællede med højstegen Haand grønne

Silkesløjfer paa Officerernes Uniformsfrakker, end-

ogsaa Kammerherre Linstow fik en saadan Pry-

delse.

Budskabet, om at Prins Christian Frederik

var bleven valgt til Norges Konge, og at han

den tyvende Maj havde holdt sit Indlog i Chri-

stiania, klang som en Sejersfanfarc. Alle Danske,

der hadede denne Ponte Corvo, frydede sig over

den nye Morgenrøde i Norden og ænsede lidet

Kielertraktater og svenske Hustninger.

Prinsessen i Horsens græmmede sig over sin for-

spildte Dronningekrone. Pludseligt gik det nu op

for hende, hvor ynkelig og graa hendes Tilværelse

var, hun blev paa én Gang misfornøjet med all

og alle, - disse kummerlige Pengebekymringcr,

som hun plagede sig med, de pinlige Scener med

Linstow, disse tarvelige Mennesker, der fyldte

hendes Værelser, - hun væmmedes ved det alt

sammen og ønskede sig kun bort fra det hele.
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Gemalen skred fremad i Glans og Herlighed, i

Ilieder og Bcrommel.se, liiiii .sank. Afstandi-n

mellem dem l)l«;v Dag for Dag mere og m<!re

uoverskuelig. Hun blev uUialmodig, febrilsk,

vidste ikke sine levende Ra;ul, om Natten hm

hun og kastede sig frem og tilbage, om Dagen

vandrede hun rastløs om i Stuerne uden at ville

se nogen i sin Nærbed.

Saa var det en Søndag, at Kirkt^klokkerne rin-

gede for første Gang ind i liendes Sind og Tanker.

Hds. Hojbed kørte til Kirke, og Horsens undrede

sig. For en Stund faldt der Ro over bcndc, men

snart kededes hun mægtigt over Præstesalvelse

og Orgelbrus. og tilsidst morede bun sig endog

over den Bedesøster, hun havde været paa Vej

til at blive. Charlotte fandt i det hele taget al-

tid sine gamle Stemninger og Følelser grund-

latterlige og absolut uforstfiaelige, akkurat ud-

styrede med det komiske Skær, som aflagte Moder

faar, og hun smilte overlegent over sit tidligere Jeg.

Den religiøse Periode fik hurtigt sin Re-

aktion

Da Prinsessen fra det himmelske vendte til-

bage til det mere jordiske, var det Schuurmann,

der var den første, som gik hende i Møde, med

sart Hensynsfuldhed, sjælelig Forstaaelse og fin-

følende Delicatesse. Prinsessens Følelser for den

smukke Lieutenant udviklede sig i disse kritiske

Dage til mere end Sympathi. Hun, der tørstede

efter Forstaaelse, fandt den i rigeligt Maal hos

denne unge Mand. Det lønlige Haab om Ægte-

skabsfornyelsen veg langt bort uden dog helt at

forsvinde, men den Tomhed det efterlod, udfyldte
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Schiiurmanns brændende Kærlighed, hans fana-

tiske Udholdenlied rørte hende egenthg først

nu. Overgangen fra den kristne Kirke til

det hedensko Vennstenipel blev ikke brat og

voldsom. Vejen slyngede sig gennem skønne og

rorende Tulemaader og Udviklinger. Schuurmann

lod en Ka^rlighedens Rosengaard gro op for

hendes Øjne, lutter blegrøde Roser lukkede sig

sammen over deres Hoveder, alt rødmede og lyste,

Duften berusede, og ved hans Arm — som i

Drømme — steg hun Trinnene op imod det hvide

Tempel.

Horsens By var skandaliseret.

Kjobmand Jensen henne fra Kattesundet

havde en Aftenstund, da han gik hen over Torvet,

set en boj Herre, aldeles indhyllet i sin Militær-

kappe, skynde sig over imod Palæet. Herren

havde laget en stor Nogle frem og lukket sig ind

gennem en Kælderdør.

Horsens var i Sandhed forarget, men, man

var i den Grad optaget af Begivenhederne i

Norge, at man forholdsvis hurtigt glemte denne

Liaison amoureuse i Palæet. — Vanskeligheder

optaarnede sig fra alle Kanter omkring den unge

norske Konge; Sommeren gik hen med utallige

Bekymringer, Gesandter fra hele Europa strøm-

mede til Christiania og fordrede Opfyldelsen af

Kielerfredens Bestemmelse, Sverige truede med

Krig. og da endelig den danske Konge bestemt

befalede Prinsen at nedlægge Regeringen, maatte

den ulykkelige Fyrste dybt ydmyget bekvemme

sig til at opgive alt og forlade Landet. Det var

i Oktober. Efter en ti Dages livsfarlig Sejlads

905



nnrxsrssr: ciia ui.ottf.

laiulmle Prinsen omsider den fjerde November i

Aarhus, det var hans Agt straks derfra al be-

give sig til Aiigu.stenhorg.

Som et Lyn slog Efterretningerne om Prin-

sens Thronfrasigelse og Landgang i Aarliiis ned

i Palæet i Horsens. Prinsesse Charlotte var al-

deles som ude af sig selv, hun bogstavelig talt

overfaldt Schuurmann, bebrejdede ham, at han

havde forlokket, bedraget og forrmidt hende, hun

forviste ham for Tid og Evighed fra sine Øjne,

hun jamrede og raabte op at bondes Fremtids-

lykke nu stod paa Spil, hele hendes Fremtid.

I flyvende Fart blev der spændt for, Charlotte og

Kammerpigen satte sig ind i Vognen, og man

rullede af Sted i strakt Carriere.

I Aarhus tog Prinsessen ind hos Kjobmand

Petersen paa Torvet. Hun sendte straks Hud til

Gemalen, om at hun var arriveret og onskede en

Sammenkomst.

Henimod Aften begav Prinsen og en Kam-

merherre sig hen til Kjøbmandsgaarden.

I den store Havestue gik Mødet for sig. —

Han gik ganske rolig og stille hen til hende.

Hun hulkede voldsomt.

Længe talte ban milde og alvorlige Ord til

den arme Prinsesse, han bar ikke Nag i sit

Hjærte, han havde den dybeste Medlidenhed med

hende, fordi hun saa utaalmodigt fandt sig i sin

Skæbne, han ønskede hende kun alt godt.

Hun bad om hans Tilgivelse og om Tilladelse

til at se sin Son.

Han havde for længe siden tilgivet hende,

hvad det sidste Ønske angik, beroede det ganske

paa Kongens Forgodtbefindende.
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Prins Christian blev i Kjobniandsgaarden en

Timestid. Han fortalte hende, at han nu begav

sig til Augustenborg Ibr at bejle til Prinsessen.

Det forekom Charlotte, at han pludselig var

bleven hende en ganske fremmed og uvedkom-

mende Person.

Hun havde ingen Taarer mere — saa skiltes

de for bestandig.

Næste Morgen før Daggry rejste Prinsessen

tilbage til Horsens.

Hvor hun hastede hjemad.

En nmaadelig Trang efter at faa udsonet

sig med Schuurmann greb hende, bittert fortrød

hun nu de haarde og uskaansomme Ord, hvor-

med hun havde overøst ham, al hendes Læng-

sel gik ud paa at faa sagt ham, hvor hojt og

inderligt hun elskede ham. Hvem anden skuMe vel

ellers udfylde den Tomhed, der bredte sig i hendes

Hjau'te. Han alene var nobel og fin og hensyns-

fuld, og han besad en sand Sja^lens Passibilitet.

Da man var kommet til Skanderborg, vilde

Prinsessen straks kore videre, hverken kunde

hun spise noget eller drikke noget, det gjaldt

kun om saa hurtigt som muUgt at komme ned

til Horsens Charlotte havde aldrig dromt om,

at denne By en Gang kunde blive hendes Læng-

slers Maal. — Bestandig saa' hun Schuurmann's

fomndrede og bedrøvede Øjne for sig, ganske

hjjerteklemt følte hun sig, for der havde været

noget saa besynderligt i hans Blik, noget fremmed,

som skammede han sig over, at hun forlob sig

• den Grad.

Prinsessen krøb sammen i ^ ognhjornet og

tabte sig h3lt i Gisninger Kammerpigen kunde
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ikkr lioKi«' ØjiwiH' aaljiic for Tra-llMMl, V<>grH*ns

iistunsolig«' Hiiiiiieii dyssede i Søvn.

Kndelig var mun sua hjemme igen.

Prinsessen spurgte straks Fru Stein ml om

Srliuiirmann.

liiciileiianleii liavde været i l'aheet i (inar

An<'s, der laa et Hrev fra ham tii Hds. Ht)jlM-d.

(^liarlolle fik i en Fart Fpisllen og loh de

faa Linjer igennem.

Schuurmann var rejst i Morges.

Det havde længe været h.ins Ønske at hlive

forflyttet til Odense. Hans Onkel Generalmajor

fiiilow, der opholdt sig i denne Garnisonshy,

havde omsider faaet udvirket Tilladelsen. Med-

delelsen herom var kommet i Gaar, og han havde

fattet den Beslutning straks at tage af Sted med

Diligencen næste Morgen til Fredericia. Han

rejste med let Hjærte, nu da intet mere handt

ham til Horsens. Den Gunst Hds. Højhed havde

skænket ham, hevarede han som en dyrebar Er-

indring i sit Hjærte, til Slut had han om, at hun

ikke niaatte bære Nag til ham, nu da han fri-

villig var rejst og altsaa ikke længere stod i

Vejen for hendes Fremtids Lykke.

„Aa — Du min Gud — Du min Gud." det

var Prinsessen i dette Øjeblik, som om alle gav

Slip paa hende, saa at hun faldt dybt ned, ingen

greb efler hende; ingen holdt igen - hun faldt.

Fru Stein løb forskrækket Hds. Højhed til

Hjælp.

„Kald paa Linstow", raabte Fruen til den

betuttede Kammerpige, der bar Tasker og Rejse-

tæpper ind. „Vand! først et Glas Vand —

hurtigt!"

SOS
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„Holder De paa mig — hold — fast," hviskede

Charlotte ind imod Fru Stein, der med Ophyden

af alle sine Kræller fik slæbt den nu afmægtige

Prinsesse over til Sofaen; med Besvær fik Hof-

damen Rejsekaahen knappet op, hun tumlede

frem og tilbage med den stakkels besvimede, der

nu laa dér, halvt oprejst - hvid — med et

uhyggeligt Krampeudlryk omkring Munden. Kam-

merpigen kom flyvende ind.

„Stænk Vandet — her - Ansigtet" hviskede

Fruen, der laa paa Knæ og holdt igen af alle

Kræller, for at ikke den besvimede skulde falde

forover, ned paa Gulvet. Kammerpigen stænkede

og klynkede „Hds. Højhed dør da ikke? — Hds.

Højhed dør da ikke!"

Der lød Skridt i Stuen. Det var Linstow.

Jeg hører, at Hds. Højhed ikke er vel, hvor-

dan gaar det?"

Fru Stein gjorde l'egn til, at han skulde

dæmpe sin Stenmie. Kammerpigen vaandede sig

stille. Linsfovv gik stiv og stram hen til Sofaen,

med store, runde Øjne stod han der og beskuede

dette stakkels, blodløse Ansigt, der saa' saa

skarpt og markeret ud i dette stærke Lys fra

Lampen.

„Kampherdraaber er godt mod Besvimelser,"

kom det i en tør, docerende Tone.

Pigen blev sendt af Sted efter Draaber.

Linstow gik hen til Bordet. Brevet laa oven-

paa nogle Bøger; hans Nysgerrighed var for stor,

han bojede sig ned og læste. Da han var kommet

til „Fremtids Lykke", rettede han sig i Vejret

med et Byk, som en Staalfjeder, der svipper til-
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ba^p. lkk<; lur alt kiiiHl«' han }M';;rilM', liva«! «l«r

nicnfos rrK'<1 l*riri.s«'s.s*'n.s F-'n'rnlids Lykke

ilds. Hojhf'd vur bej^yiult at komiiif! til si^

solv. — Linstow stod og snA over pua iH^do mod

cl halvt vantro, halvt nyfigj^nt Itlik, saa v«'ndlo

han sig om og vandrede nicd stolt Holdning til-

bage til sin Kulturhistorie. Det var forlængst

bleven til en Maxime hos Kammerherren ikke

at blande sig i sine Overordnedes moralske An-

liggender.

Charlotte var bleven alvorlig syg.

I flere Uger var hun sengeliggende; da saa Re-

convalescenttiden langsommeligt havde sneget sig

hen, var alt gaaet i Glemmcibogen; med fornyet Liv

og Lyst omgav hun sig paany med al den muntre

og lystige Selskabelighed, der ligefrem var blevet

hende til en Nødvendighed. Det var, som om
hun tog Revanche for den dybe Taushed og En-

somhed, hvori hun havde været nedsænket saa

længe. Nytaarsdag var der stort Aftenselskab i

Palæet. Der gik senere i Byen det utrolige Rygte,

at Hofdame Stein ved denne celebre Lejlighed

havde danset for Gæsterne. Lieutenant Popp er-

klærede nede i Klubben, at Fru Stein havde ud-

ført sine Entrechats, Pas de Gavotte og Cabrioles

med lige saa megen Eclat som selve Parisernes

Terpsichore Mile. Bigottini. Der havde været en

Springskhed og Hengivethed i hendes Dans, der

havde sat alle i den yderste Forbavselse; men

hvor kunde ogsaa de Herrer Officerer have anet,

at Prinsessens Hofdame havde været ved Balletten

i Karlsruhe. Captejn Caspersen fandt, at Madame

Ginctti, der dog ellers var i Besiddelse af nogle
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sunde Eiigieben, uiiniligt kunde have danset bedre

!

Fru Stein besad denne Grazie, der er Sjælen i al

Dans, disse runde Arme hvormed hun satte sig

en train var uimodstaaelige, denne Svajhed.

Da Provstens fik at hore (mi denne NytaarshUe

trak de sig l'or bestandigt tilbage, skont l'rovsten

med et Suk maatte sige sig selv, at Mage til den

Champagne, man fik i Palæet, fandtes der ikke i

det ganske Monarchi - Assessor Horns uskyl-

dige Datter, Nicoline, fik af sin Fader strenge

Paamindelser om for Fremtiden at sky Prinsessens

Omgang. Den smaa Nicoline fældede sine mo-

dige Taarer, „der var saa usigelig morsomt i

Palæet", sagde hun, „og der var da ved Gud ikke

noget ondt i, om Fru Stein virkeligen havde

danset lidt eller Bordet, ovenikøbet paa en Nyt-

aarsdag". Assessoren formanede sin Datter al-

vorligt „om hun ikke saå det urigtige i at be-

gynde det nye Aar med at danse R(Md eller Skotsk,

saa Kjolen fløj om Ørerne, og det for en Flok

Oflicerer, der klappede og støjede op? Nicoline

kunde i næste Uge gaa til Bal i Borgerklubben,

dér vidste man da, at Publikum var anstændigl.

Nicoline spurgte med Taarer, „om Papa da ogsaa

vilde holde sig borte fra l*alæet?" Assessoren

mente, at med ham var det en anden Sag, han

log ikke Skade paa sin Moralitet, om Fru Stein

saa sprang lige op til Loftet. — Desuden var den

Ritmester Winther paa ingen Maade passende

Selskab for hans Datter. Om Nicoline aldrig

havde hørt noget om alt det grimme, man sagde

Ritmesteren paa? Nicoline vidste absolut intet,

hun kunde blot sige, at det var Synd at gengælde

Hds. Højheds Godhed med saa sort en Utaknem-
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rn<diglie(J. lids. lløjlicd vur den yiidigsle DaiiH'

mider .Sol<!ii, sau fri for ul Opblæstlied og Hov-

iiiodlglKul, rigtig siui yndig og ligefrem, og det

vur altid saa kært og interessant at hore hende

tale om al den Uretfærdighed, hun havde været

Genstand for i Kjoheiihavn. Nieoline vilde slaa

inde med sit Liv for, at der ikke j)aa den ln!e

gronne Jord var noget saa uskyldigt og el.->keligt

som Prinsessen. Hds. Højhed havde forrige Ons-

dag for Fru Nehrniann, Fru Stein, Frøken Køster

og saa Nicoline selv, talt for første Gang mere

indgaaende om sin Skilsmisse fra Prinsen, og der

havde ikke været en tor Trevl i deres Lomme-

tørklæder. Hds. Højhed havde bevidnet dem, ved

alt hvad der var helligt, at det var lutter Kabaler

og Intriger, der havde styrtet hende i Ulykke.

Men den rette Sammenhæng skulde kun hendes

Søn have at vide, naar han blev saa stor, at han

kunde skønne, hvor lumpent man havde behandlet

hans Moder.

Prinsessen følte sig dybt krænket over, at

Provstens og Nicoline Horn havde trukket sig

tilbage. Den ene Indbydelse efter den anden

h\QW mødt med intetsigende Undskyldninger;

disse Krænkelser gik hende virkelig til Hjærte,

og hun var i lang Tid ganske utrøstelig, men

saa var det, at det pludselig gik op for hende,

at hun i Ritmester Winther havde en trofast og

varmtfølende Ven, der kunde forstaa hendes

Sorger. Hun havde ikke tiltroet den noget grov-

kornede Ritmester saa megen Delicatesse; bestan-

dig havde hun i ham set den vittigef, djærve,

ofte noget drøje og kyniske Selskabsmand, der
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altid havde en slagfærdig Bemærkning paa rede

Haand; men det var egentligen aldrig gaaet op

foF hende førend nu, hvor megen Finhed og

Uinteresserethed han skjulte under sit hesynder-

lige, uslebne Væsen. Det faldt som Skæl fra

hendes Øjne, og med Undren saå hun, at der i

den muntre Ritmester aahenharede sig et dyht-

følende Menneske — en virkelig sand Ven. FVu

Stein blev i høj Grad overrasket over, at det

var Winther, der blev Scluuirmann's Efterfølger;

denne bredskuldrede, bredbringede, robuste Hit-

mester, med de uline Manerer, som Hds. Højhed

saa tidt havde gjort sig lystig over. Hvor ofte

havde de ikke let over hans sorte, altfor svære

Øjenbryn, der groede sammen over den skarpe

Ørnenæse, — over hans altfor hvide og næsten

for kraftige Tænder, der kom saa meget til Syne,

naar han lo, for ikke al tale om hans Soldater-

manerer, hans bestandige Slaaen sig paa Benene,

naar han var bleven ivrig i Talens Løb, og saa

denne støjende Latter, naar han selv havde sagt

en Vittighed.

Charlotte paaslod bestandig overfor Fru

Stein, at hun i Winther kun saå en uinteresseret

Ven, der havde Medynk me<l hendes vanskelige

Stilling. Enfin, det maatte vel siges at være en

uomstødelig Sandhed, at naar Damerne trak sig

tilbage fra hende, maatte det være Herrernes Pligt

at holde hende ved Selskab, og Winther var saa-

mænd ikke værst; ganske vist var det ikke den

lineste Opdragelse han havde at kry sig af, men

dermed var dog ingenlun«le sagt, at han var slet

saa simpel som en fægtende Haandværksburseh.
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— IIil». HmJIilmI i>l(:v ulli(J iii<ligi)(;reL, nuur Fru

Stein Ix'gyndle at lilive »noqiet.

Prinsesse Cliurlotte niuuutle have Mennesker

om sig, mange Mennesker, megen Tulen og megen

Leen, for hun var igen Mfven iiroli*^, nii Koraars-

tiden var i Ainnarsrli.

Hendes Tanker var hestundig i Augusten-

borg.
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Tidlig i Maj var der Løvspring i alle Skove.

Efter en kort Regntid blev Vejret lyst og blidt,

venligt og mildt, der var næsten klar, blaa Him-

mel hver Dag.

Den to og tyvende Maj blev Prins Christian

Frederik forma^let med Prinsesse Karoline Amalie

i Slotskapellet paa Augustenborg; samme Dag

tog Prinsessen i Horsens med et udvalgt Selskab

ud paa en længere Skovtur.

Turen gjaldt Vejleegnen.

„Nu er Bøgene i Sorgenfri udsprungne,"

sagde Hds. Højhed bedrøvet en Formiddag til

Ritmester Winther, „lænk, at jeg maaske aldrig

mere faar Sjælland at se, Sorgenfri, Hirschholm

og Jægersborg Dyrehauge, og jeg som elskede

alle de Skove derovre."

„Deres Højhed skulde ta' ned til Vejle og

se paa skøn jysk Natur," sagde Ritmesteren og

slog sig begejstret paa Benene med de flade

Hænder, „gu om ikke alle Naturens største
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Yii(li^lM'«l»T «'r saiiiirt ilrr, Skov, S« fi;^ 'j*'

Bukker, ul( livud IIJhtIoI kan forlange."

„Ja, jeg inaa mA nojes med d«- jyske Skove,"

sagde Prinsessen.

Skovturen hiev litirllgt arrangeret.

Man log af Sted i den tidligi; Morg«'n lige

ved Solopgang. De tre Vogne lioldt i Hud foran

Palæets Port, Herrer og Damer slotl leende og

snakkende i sniaa Klynger og ventede paa Prin-

sessen.

Endelig kom Cliurlottc farende ud af Porten

— et eneste Brus af røde Farver, blegrod Kjole,

blegrødt Sbuwl, stor florentinsk Sonunerliat uf

bløde Straa, med blegrøde Sløjfer og Hagebaand.

Hun var i det herligste Lune og pludrede løs i

et Væk.

De to Lakejer slæbte rundt med Madkurve,

Sophie Kammerpige bar RejsetcTpperne ud.

„Ixitmester," raabtc Prinsessen overgiven.

„Deres Højhed ønsker," svarede Winther

henne ved den første Vogn; han stod og kon-

verserede Damerne. „De faar Deres Livret i Dag.

Postejer med Champignons."

Winther ilede hen til Prinsessen og bukkede

chevaleresque med Haand paa Hjærte. Alle lo,

Fru Stein højest, en fuldstændig Lattercascade.

Den lille Nicoline Horn, der efter mange Bønner

endelig havde faaet Lov til at tage med, var

ganske bleg, hun havde slet ikke faaet Blund i

Øjnene den Nat af bare Forventning. Nicoline

havde faaet sat sit Haar op i en meget høj Fri-

sure, kronet af en stor, mangetakket Perlemors-

kam; i Tindingerne havde hun Favoritkrøller;

hun havde sin brandgule Klubbals Kjole paa og
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saa' nydelig ud, Linstow trippede ud af Porten,

indpakket i en svær Rejsefrakke og med to Tør-

klæder viklet om Halsen, Kammerherren frygtede

den Morgenkøliglied, Lungerne var ikke af de

stærkeste.

„Og nu til Vogns, mine Herskaber," kom-

manderede Charlotte.

I den første Kareth tog Prinsessen, Fru Stein,

Ritmester Winther og den lille Frøken Heide

Plads. Froken Heide, Datter af Glashandlcr

Heide oppe i Søndergaden ved Siden af det

Lichtensteinske Pala», var Charlottes nyeste Dame-

acquisition; hun var en lille, blond, buttet én,

med dybe Smilehuller og mange svære Fletninger

stillet op i Kranse. Til alles usigelige Moro

havde hun taget en Vifte med, Ritmesteren havde

allerede faaet fat i den og sad og viftede sig,

ganske forfrossen af den lange Ventetid; Prin-

sessen lo som en besat. Munterheden var stor

over hele Linjen.

I den anden Kareth anbragtes Linstow,

Oberstinde Keller, der var i himmelblaat med

grøn Besætning, Tiieutenant Popp og den for-

ventningsfulde Nicoline. I den tredje og sidste

Vogn sad Sophie og de to Lakejer og rugede

over Madvarerne.

Et Knald med Pisken, og man rullede af

Sted. Man kørte op gennem den slumrende,

næsten højtidelig stille By. Tagvinduerne lyste,

alle de Huder imod Øst blev gyldne. Man

drejede nu ud paa Landevejen. Solen stod alle-

rede højt over Horisonten Milevidt ud laa Land-

skabet i dette aarvaagne. skære, køligt gule Lys,
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Caanlenes hvl«l«* Længer skinnede, og Luflen

skjalv af La'rkt'sang.

I l'rinsessens Vogn sang man for at holde

VuriiKii.

Du straaler venlig, blide Vaar,

Du aunder, Vinterkulden svinder.

Nu kno|)|)es Travet. Fuglen slaar

og isfri klare Kilder rinder.

Snart niylre HIomster uden Tal

i løvrig Skov og græsgroet Dal.

Velkommen Vaar! fra Himlen ned

Du Moder til Naturens Glæde.

Hds. Højhed sang med Liv og Sjæl, henrykt

over Morgenens livelige Friskhed og den tryl-

lende Udsigt. Hitmesteren brummede med en dyb

Basstemme; Frøken Heide kunde ikke synge,

men hun var meget musikalsk, hun betroede Fru

Stein, at hun holdt et musikalsk Ugeblad,

Eunomia, man gav kun otte Skilling foret ugentlig

Ark og fik saa meget for Pengene. — I den

næste Vogn gik det mere stille til, Linstow kunde

ikke taale Sang saa tidligt om Morgenen; Kam-

merherren var iøvrigt meget elskværdig, han var

en Ven af skøn Natur og muntre Landskaber og

underholdt Oberstinden om Vejleegnens herlige

Situationer. Nicoline, der var fortrydelig over,

at hun ikke maatte synge, underholdt Lieute-

nanten med sine Betragtninger over den skønne

danske Literatur, nu kunde hun snart „Axel og

Valborg" udenad. Popp fandt at Oehlenschlager

var fuld af Kraft, Liv og Følelse, imod ham blev

alle de andre eolossalsk intetbetydende. Nicoline
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Og Popp havde paa hele Køreturen fælles Sym-

pathier, den skønneste Overensstemmelse i Me-

ninger herskede; det viste sig, at Vaaren var

begges Yndlingstid, at Oehlenschliiger var begges

Yndlingsdigter, og at Horsens for dem var noget

af det kedsommeligste paa Guds grønne Jord.

Man var nu kort et Par Mil og stod lige ved

F\)den af en meget stejl Bakke. Der blev gjort

Holdt. Prinsessen befalede alle at stige af, det

var Synd for Hestene at blive siddende. Alle

steg ud af Vognene under Spøg og Latter. Solen

varmede saa dejligt nu. Linstow kravlede ud til

sidst til Charlottes ubeskrivelige Morskab.

„Nu løber vi — hvem kommer først!"

Prinsessen var allerede i fuld Fart, Ritmesteren

efter, Nicoline og Popp greb ganske instinkt-

mæssig hinandens Haand og ilede af Sted som

en Stormvind. Den lilb' FVøken Heide var ge-

nert og saa' op til Kudsken, saa samlede hun

Kjolen om sig og trippede af. Fru Stein hæftede

sin Kjole op med Naah;. men aldrig saa snart

var den sidste Garnering bragt i Sikkerhed, før-

end hun med den mageløseste Lethed satte sig

en train. Frøken Heide blev hurtig indhentet,

Emilie Stein var hurtigere end selve Vaarvinden,

snart rykkede hun Popp og Nicoline ind paa

Livet - nu var hun forbi - saa var der kun

Prinsessen tilbage, men af Høflighed lod hun

Hds. Højhed komme først. — Charlotte stod

øverst oppe paa Bakken og svingede med sit

blegrøde Silkeshawl. Fru Stein, Popp og Nico-

line var snart ved hendes Side, man lo lystigt

over Linstow, Oberstinden og Frøken Heide, der

kom dér langt nede.
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llvllkon Udsigt lioroppo. Kl Udsyn, el Til-

bagesyn, dor var vidiindorligl. Lysegrønne Smua-

skove dybt nede og fja-rnt borte, og stærk Sol

ud over Landet.

Cbarlott(! stod j»aa en niinke Skærver og

slirn'de imod Syd, bendes Tanker var pæxny i

Augustenborg I Ritmesteren stod i Frastand r»g

beundrede Hds. Hojbed.

„Hvor dog alt er sødt indt'igende," sagde

Nicoline sværmersk.

„Ja, lier er venlig skønt," sagde i'opp med

Inderligbed, „og livor alt er malerisk grupperet,

det minder mig om et smukt Landskab af Safl-

leven."

Nicoline kendte ikke Saflleven, men hun var

bestandig fuld af de sødeste Forventninger.

Man var nu alle samlede, og Vognene boldt

ovenfor Bakken.

„Ja, sagde Linstow til Oberstinden og suk-

kede dybt, „maa man nu ikke anprise Jordens

moderlige Skød, i Sandhed, jeg glæder mig til

en Lystvandring i Lunden, der maa være en

herlig Svalin«: under Løvet."

Sjældent udtrykte Kammerherren sig poetisk,

men indtraf det, var det med Smag.

I Dagens Lob citerede han endog Klassikere,

baade Gleim og Klopstock.

Før man gik til Vogns, ønskede Prinsessen,

at man skulde have et Glas Vin.

De to Lakejer fik den ene af Flaskekurvene

frem. Sophie gik forsigtig om paa Landevejen

og uddelte slebne Vinglas til Herrer og Damer.

Saa drak man for Vaaren, for Ungdommen,

for Sundheden, for Lykken.
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Som et blinkende Lyn fløj Prinsessens Cilas

ud over Bakkeskraaningen, Ritmesteren var saa

maladroit at efterligne denne Ekstravagance og

fik en ret ublid Overfart af Hds. Højhed, der

pludselig kom i ondt Lune. Misstemningen i

Selskabet var dog kun af kort Varighed, snart

var man paiiny kommet til Sæde, og Nedturen

begyndte. Man lo og sang, snakkede over til

hinanden fra Vogn til Vogn; Ritmesteren, der

var kommet sig efter Forskrækkelsen, underholdt

alle med en stærkt koloreret Skildring fra Kaper-

og Speculationstiden, der vakte stort Bifald, men

da han bagefter forsøgte sig med en Historie af

tvivlsom Art, der skulde være foregaaet i Punsche-

salen i det kongelige Skuespilhus i Kjøbenhavn,

bad Damerne ham enstemmigt om hellere at holde

op i Tide, skønt man var saare nysgerrig efter

at faa at vide, hvordan det saa gik med den

Actrice.

Omsider var man da i Vejle.

Man drak Kaffe i den lille Gæstgivergaard

oppe paa Torvet, Hds. Højhed var overstadig

lystig og dansede næsten Livet af Frøken Heide.

Hen paa Formiddagen vidste alle Vejlenserne,

at Prinsessen fra Horsens var i Byen.

En Time efter Ankomsten gik Selskabet til

Skovs, alle som en valgte man den vakre og

tryllende Spadseregang, der førte ned til Grejs.

Uophorligen gik man nu igennem Skov; en fin

og bitter Duft fra tusend friske Urter og Skud laa

her inde under det unge og lyse Løv, Lunden

stod i sin herligste Foraarspragt, og jo længere
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mail f^ik ind i Tykiiin^rii, j«» rlyhnn* var <J<ii

venlige Kiisoiiilied.

„Au, (l«'ii velsigiKMle Vaar," sagde Charlotte

op; aandede dybt, „j(rg foler, al man bliver el

bedre Menneske, naar man er i Skoven."

Hun gik lidt fra de andre, med et lykkeligt

Udiryk i Øjiu^ne.

„Det grønne vx skønt for Øjet," sag«le Lin-

stovv og kiggede lige op i det Grønne.

„Og Fuglesangen," hviskede Nieoline, som

frygtede hun for, at Lyden af hendes Stemme

skulde virke forstyrrende.

„Alting saa malerisk," hviskede Popp tilbage,

„og saa er det lysegrønne et symbolisk Udtryk

for Haabet."

Nicoline nikkede tavst.

Fru Stein og Oberstinden plukkede Blomster;

Ritmesteren jodlede langt borte; Kammerherren

gik og talfe højt mt^d sig selv:

„Visseligen bevæger det lierlige i Skabningen

min Følelse, men, mon ikke en velordnet og skøn

(biltur var al foretrække, selv om den ikke i lige

Grad t^ler til mit Hjærtes Drift og fremkalder

blide Stemninger, mon ikke — — — ."

Frøken Heide saa' ganske sky og angst hen

paa Linstow, der gik dér ganske alene og snak-

kede højt med store Armbevægelser.

Man kom mere og mere fra hinanden, Skoven

drog og lokkede dem til sig, man fulgte ikke

længere Sti og Vej; smaa, aabne, solgule Lys-

ninger langt borte trak Tanke og Blik til sig,

dér ovre maatte der være guddommeligt, og man

ilede af Sted, for saa at blive indtaget i en lille

kratbevoksct Brink længere henne. — Prinsessen
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og Ritmesteren var allerede ude af Syn«'. Kam-

merherren maatte skøtte sig selv. han var saa

kedelig, man flyede ham ligefrem. Lieutenanten

og Nicoline gik dér dybt nede paa Hulvejen, og

Damerne havde travlt med at ordne Blomster og

Lov til smagfulde Buketter.

Charlotte var kommet la^igst bort, over en

Mark og ind i en ny Skov, bestandig gik hun

fremad, beruset af Duften og hjærteglad over

Skovensomheden; tilsidst var hun naaet op paa

en høj Bakke, hvorfra der var det skønneste

Nedsyn over Dalen, hvor igennem Aaen snoede

sig, over de mægtige Skovbrinker paa den mod-

satte Side, og langt henne i Krogen skimtedes

Vejle By nuul en Stump blinkende Fjord. Hun

følte ved sig selv med et usigeligt Velbehag, at

hun maatte være meget smuk nu i dette Øjeblik,

som hun stod her højt oppe over den lavtliggende

Skov, i sin blegrøde Dragt, tindrende frisk,

lysende sund, med Skovduilen siddende i Haaret,

med Fryd i Øjet og Sang paa Læben. Hvor

elskede hun ikke Vaaren frem for biiade Som-

meren, og Høsten med de voldsomme Regnskyl

og den varme Tordenlud med Lynglimt om

Natten; man aandede saa let om Foraaret, og

Haabets Bestandighed viste sig i sin fulde Glorie.

Charlotte sang sine Forventninger ud over den

grønne Skov, og uden at hun selv tænkte der«

paa, var det „Ungdom og Galskab "s Melodier,

der fødtes paa hendes Læber; hun lukkede Øjnene,

vendt(^ Ansigtet lige imod Solen, alt flimrede og

gnistrede i Lys og Guld, saadan havde hun altid

tænkt sig, at der maatte se ud i Himlen, saadan

en gylden Bolgen og Viften og Svajen med lyse
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l^iliiM'gnriH', <•! <'in!.st<* i^yksaliglKMJsvirvur. — Hun

liøiU' slol ikke, at l.øv<;t raslede dér bugved, liuii

sang blot og loll(?de lidt efter lidt sine Arme i

Vejret, som skulde hun til at flyve bort.

Ritmesteren havde sél Prinsessens blegrøde

Kjole n<!de fra Højens Fod; ud en lille, stejl Sti var

han nu naaet herop, ikke mange Skridt stod han

fra hende. — Lidt stod hun og hørte pua Sangen,

saa var det, som tabte han Herredømmet over

sig selv, nu maatte det siges — ult opfordrede

— hun maatte. Han var vel lige sau god som

denne æreløse Schuurmann, der huvde ladt hende

i Stikken, længe havde han lagt Mærke til, at

hun ikke var helt utilbøjelig.

Ganske stille listede han sig bag paa hende

— et hurtigt Skridt frem — og han havde lagt

sin Arm omkring hende.

Hun skreg ikke, raabte ikke, blev heller ikke

forskrækket, blot drejede hun Ansigtet hurtigt

om, og da hun saa' Ritmesterens røde Kind, sagde

hun spøgende:

„Troede De, at jeg var ved at falde, Rit«

mester? — au contrair, jeg skulde til at flyve."

Han svarede ikke, holdt hende blot fast ind

til sig.

„Men, Du min Gud — saa giv da Slip,"

raabte hun nu ærgerlig.

„Charlotte — — jeg elsker Dem," kom det

i en lav, dirrende Tone.

„Men saa slip dog — De krøller jo Kjolen

— hvad gaar der dog af Dem?"

Hds. Højhed var ganske grædefærdig nu,

forgæves søgte hun at slide sig los fra Rit-

mesterens voldsomme Omarmelse.
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„Jeg elsker Dem — Charlotte," hviskede

hun.

„Men er De da ganske og aldeles rasende,

Winther — — véd De, hvem jeg er — De for-

glemmer Dem jo selv."

Hnn stred ikke længere imod, var ganske

rolig og forsøgte med Fornemhed. Ritmesteren

trykkede et voldsomt Kys paa hendes Kind.

„Og det vo — ver De," hviskede hnn i den

yderste Forbavselse.

Han ky.ssede hende igen.

Charlotte græd.

Aldrig havde nogen Mand vovet sig til sligt

overfor hende — aldrig — aldrig.

„De elskede Scluuirmann, Charlotte, — er

jeg ikke mere end denne elendige Person, denne

snavs Personage, jeg vil ha', at De skal svare

mig herpaa, hører De."

„De skal give Slip straks, ellers — ved den

søde Gud — jeg indgiver Klage over Dem til

Deres Overordnede, til Kongen, slip mig siger

jeg."

Ritmesteren lo overbærende.

„Hvem tror De dog bryder sig om Deres

Klager, Charlotte, De ser jo, hvordan man har

behandlet Dem, De véd jo, med hvor liden Agt

De ansees i de Krese, man regner Dem ikke for

det, der — — ."

„De fornærmer mig," raable hun op, „De

skal faa at sé, endnu er jeg vel — Prinsesse."

„Hvor De dog er et stort Barn, Charlotte,

De med Deres Prinsesse, Fanden med det Prin-

sesseskab, hvad skal det dog sige, Pyt, ikke Spor

har det at betyde for Dem nu, sig mig, at De
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olskor ini;^. Naa naa. I)«« liur jo allcred«?

længe givet mig al Anledning til ut tro det, soa,

sig det nu — ."

Ilds. lløjlied græd voldsomt.

lian klappede hende som man klapper et

hediovet liarn; liiin kunde ikke faa et Ord frem,

hans Brutalitet afva'hnede hende uldeles, hun

følte sig ganske overvældet af saa megen Grov-

hed paa én Gang.

Hendes Tavshed var Ritmester Winther mer

end Svar nok.

„Tak, Charlotte," hviskede han og kyssede

hende paa Panden.

Hun rystede som et Espeløv i hans stærke

Arme, han knugede hende v<»ldsomt, det var

hende, som skulde hun tahe Vejret, hendes Hoved

laa ved hans Bryst.

Saa rev han sig løs — og gik.

Prinsessen stod og saa' efter ham ; han saa*

stolt og selvhevidst ud og traadte i Jorden med

faste Skridt, saa det klirrede i Sporerne.

Saa satte hun sig ned paa en Bøgestuh og

iagttog med Undren det travle Liv i en stor

Myretue. Ritmesteren derhenne vendte sig om,

lige hvor Stien begyndte at sno sig nedefter.

Han kaldte. Charlotte saa' op. Han nikkede,

og lo, saa at hans hvide Tænder skinnede stærkt

frem, lagde saa Fingeren paa Munden — og for-

svandt ned ad Bakken.

Ad modsatte Veje naaede Ritmesteren og

Prinsessen omtrent samtidig tilbage til Selskabets

øvrige Medlemmer.

Damerne løb jublende Hds. Højhed i Møde

og overøste hende med Blomster. Fru Stein
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slyngede Guirlander og Hanker om hendes Hals

og Liv og kaaredc hende til Majhrud efter alles

enstemmige Ønske. Nicoline og Popp kom lang-

somt hen imod Prinsessen, de holdt hinanden i

Haanden og saa' meget lykkelige ud. De sagde

intet, smilte blot og saa' forventningsfulde paa

Hds. Højhed. Frøken Heide og Oberstinden

holdt Bøgegrene over deres Hoveder. Linstow

var gnaven, hvordan var det dog nu, Hds. Høj-

hed saa* ud, ganske som et bekranset Offerdyr,

nej, der var ikke noget at stille op dér.

„Naa, det maa jeg sige," sagde Prinsessen

ret brøsigt, „I generer Jer da ikke. Hvad tror

De dog, Nicoline, at Deres Fader vil sige? jeg

synes jo naturligvis, at det er det eneste rigtige,

at unge Mennesker elske og holde af hinanden,

men hvad siger nu Linstow?"

Hun vendte sig brat om imod Kammerherren,

saa at HIomslerne dryssede ned til alle Sider.

Linstow havde, hvad det angik, sine egne

Maximer, som han ikke ønskede at udvikle nøjere.

„Ja, der er saa vist heller ikke nogen, der

ønsker at faa dem at høre," sagde Prinsessen,

„men lad os nu komme af Sted, Skoven her er

dog næsten for farlig."

Hun ilede hen og tog Linstow's Arm.

Saa vandrede man tilbage til Byen.

Hen paa Eftermiddagen kørte man af Sted.

Hds. Højhed sad stille og taus og lyttede til

Damernes „Sang til Vaaren":

Held hver, som ved en virksom Dyd

var værd vort Tempel at betræde,

der nyder Livets Vaar med Fryd
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o<^ liivrts Viiib'r ii(I«'n KjimIi«,

(len øjner stadig lianens Muul,

(len folgcr Mod og H(lah og Tiial. f

Det var forbeholdt denne selviske Ritmester

Winther at kue Prinsesse Charlottes lunefulde

Overmod. Hun havde endelig fundet sin Over-

mand, og liun blev ham ikke kvit i lange Tider,

skont hun ofte med Skrig og Taarer sogte at

erobre sin gamle Selvstændighed tilbage. Der

var intet, der hjalp, alt prellede af paa ham,

han havde kendt Kvinder før hende og var vel

bevandret i den Kunst at tvinge dem til med

Fornuft at indse, at Manden er Kvindens Over-

hoved. Han behandlede Charlotte saaledes, som

han havde behandlet alle sine tidligere Erobringer,

og dog smigrede det ham utroligt, at det var en

født Prinsesse, der havde givet efter for hans

uimodstaaelige Overlegenhed — Charlotte opgav

tilsidst at sætte sig imod denne Mands sejge og

ubøjelige Vilje, hun" havde lært at give efter, og

i lange Tider stredes de besynderligste Følelser i

hendes Sind; snart var det Had til hans Bru-

talitet, der havde Overtaget, snart Beundring for

hans Herskernatur. Til Tider elskede hun ham

ligefrem, fordi han var saa dejlig fri for alle

Fraser og omsvøbsfulde Ord, saa aldeles usminket

sand og oprigtig. Gemalen, Dupuy og Schuur-

mann havde haft saa slebne Tunger og saa falske

Øjne, Winther var ubeskrivelig usleben, men til

Gengæld saa aldeles ægte, den Mand hyklede

aldrig; saarede han, var det ikke ved ,Under-
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fundighed, men ved at sige sin Hjærtens Mening,

og han tvang hende forbavsende hurtigt til at

være mindre øm overfor sin Prinsessetitel. Hun

tvang hende til næsten alt, og Stykke for Stykke

afleverede hun sine blinkende Stolthedssniykker

i hans haarde Hænder Hun bildte sig ind, at

hun gjorde det frivilligt, det var dog alle Tider

en Slags Trøst.

Ritmesterens daglige Besøg i Palæet kunde

uundigt undgua Kaiumerherrens OpmaM-ksondied.

Linstow foragtede denne Winther, saaledc^s som

kun Arnoldus de Linstow kunde foragte, han,

som streng og ubøjelig fordrede en absolut og

ubetinget sand hollandsk Renhed paa alle Om-

raader, baade paa de psychiske og de fysiske,

væmmedes af Hja^rtet over denne Ritmester, der

eder alles Sigende havde mer end én Brøde imod

Kønnet paa sin Samvittighed.

Linstow's ustanselige Bebrejdelser æggede en

Gang imellem Hds. Højhed op til at ville afryste

Aaget, men Ritmesteren, der ansaa sig som Ene

herre i Palæet, gav den misfornøjede Kammer-

herre en saa eflertrykkelig Besked, at han rystende

og harvende trak sig tilbage af Frygt for Haand-

gribeligheder. Charlolte havde i sin Angst skudt

al Skylden over paa Linstow, hun var usigelig

glad, naar Tordenvejret blot maatte trække bort

fra hendes Hoved, man var dog virkelig sig selv

nærmest.

Hendes Utaalmodighedsanfald blev sjældnere

og sjældnere, hun blev med Tiden sløv og lige-

gyldig og fandt sig i en uafvendelig Skæbne,

men naar hini var ene, græd hun som oftest.

Hvert Aar blev der sendt hende et Billede af
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Sønnen, (l«*t var Iwnde al Trøst, om ham aI<Mie

samledes alle Fremtidslimih Halve Dage sad

hun med el saadant Billede i Haanden og stir*

rede dronmiende ud piui det stilh* Torv; men

hændte det, at Hilmesteren kom ind i Sfuen,

just som hun saaledes sad i sværmende Drømmerier

og hyggede Luftslotte op, gemte hun Porlra*ttet;

hun havde dog endnu ikke indviet ham i alle

sine Glæder og Sorger, og der var endnu et

Rum i hendes Hjærle tilbage, der var helligt og

ukrænkeligt.

Winther blev mistænksom, han havde en

Anelse om, at han dog ikke ganske havde faaet

Magten over hende, og som oftest optraadle han

unødvendig haard og urimelig, fordi han mærkede,

at hendes Tanker gik Veje, han ikke kendte.

— Ritmesteren var bestandig jaloux. — Selv

havde han faaet indført i Palæet en Skare af sin

egen Omgangskres. en munter Bande, der fik

Lysligheden ved Salsdinéerne til at gaa over alle

Grænser og som bragte Linstow til Fortvivlelsens

Toppunkt, men han vaagede dog altid over hende

med mistroiske Øjne, og følte sig beklemt, naar

hun koketlerede for slemt med de unge Herrer.

Der gik ikke en Uge hen, uden at Rit-

mesteren fik lavet en Scene, han skeldte og

smeldte, Charlotte græd og jamrede, Linstow og

Fru Stein vidste hverktm ud eller ind. Der var

Tider, hvor selv Fru Stein ønskede sig vel borte;

hun brevvekslede i Smug med en Slægtning i

Hannover, der havde fine Forbindelser, og hun

haabede saa smaat snart at kunne anbefale sig.

Tiden sneg sig imidlertid hen, og alt blev

ved det gamle. Prinsessen havde ikke selv Energi
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nok til at rive sig løs fra disse vanærende For-

hold, hun følte med sig selv, at hun stak alt for

dybt i dette, hun sad saa fast, at det var haab-

løst blot det at tænke paa at kunne rive sig

løs; der var Gæld overalt i Byen, den maatte i

saa Fald først betales af, og hvad saa? Hvor

skulde hun rejse hen? Hun raisonnerede i Stedet

for at handle, det var ogsaa saa omstændeligt

med alle de Ansøgninger til Kongen, saa maatte

det da komme til det yderste, hvis hun skulde

anraabc denne Monark om Hjælp. Hun hadede

ham, fordi hun vidste, at han stod bag ved alle

disse strænge Foranstaltninger imod hende, hun

saa' i ham sin afsagte Fjende, og baanede hans

Navn i alles Paabør, fordi han, der levede i

illegitim Forbindelse med denne Oberslinde Danne-

mand, optraadte saa strengt overfor andre; hun

undte ham af Hja^tet alle mulige Landeulykker,

og det var ikke langt fra, at hun glædede sig

over Norges Afslaaelse. Charlotte ønskede Hævn
over sine Fjender, hun ønskede, at det maatte

gaa dem om muligt endnu vaM're, end det var

gaaet hende selv.

Hendes apathiske Sløvh(ulstilstand blev saa-

ledes afbrudt af korte Perioder, hvori disse

Drømme om Gengældelse og Oprejsning var

vaague, de udfyldte mangen søvnløs Nat og

mange triste og graa Dage;, der sla^bte sig træge

af Sted, som skulde de aldrig faa Ende. Hverken

Kitniesteren, Linstow eller Fru Stein kunde be-

gribe, hvad der gik af Hds. Højhed, naar hun

timevis vandrede frem og tilbage i Værelserne,

frem og tilbage, op og ned, ustanseligt. Af og

til stod hun pludselig stille og lo, slog saa ud
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nied Iluuiiden og vumlrod«; vid«*n* iikmI Hovedft

sænket ned imod Brystel. Det endte gærne med,

al liiin gik luii til den Va'g, hvor IV)rlrælterne

ui' Sonnen hang ; her stod hun længe i dyhe He-

lraglning<!r og slirrede paa de dode Hille(h*r,

Taarerne l)egyndte langsomt at flyde — og der

faldt Ro over hendes Sjad.

Til andre Tider var hun overgiven og kaad.

Det fine, muntre Lune fra lu-ndes Ungpigedage

var ganske vist nu hieven alløst af en støjende,

forceret Lystighed, der ikke længere klædte hende,

men hendes Omgivelser synles dog næslen hedre

om disse Anfahl, end om den uhyggelige Melan-

choli. - Hendes Lyst til altid at om<ligle Sand-

heden udviklede sig foruroligende i Aarenes Løh;

det var hieven til en stille Overenskomst mellem

alle at tage hendes Beretninger og Paaslaaelig-

heder for, hvad det var, i Grunden troede man

hende aldrig, og hun vidste det godt selv. Hun

vilde altid have Ret, naar der disputeredes, hun

ansaa det for en Skam at have Uret selv i de

ubetydeligste og ligegyldigste Sager, og hun

holdt stædigt fast ved sit, skont det var klart

som Dagen, at det var absurd og urimeligt De

fleste var da saa kloge at tie og samtykke; naar

Hds. Højhed saa havde sejret, kunde det godt

falde hende ind pludseligt at sige: „De har allige-

vel Ret, er De saa glad, men li nu bare stille

og gaa".

Hun var godgørende med en souveræn For-

agt for Penge. Hun gav til højre og til venstre,

til værdige og uværdige, alle der had fik straks,

og Folk gik aldrig forgæves til Palæet med deres

Ansøgninger. Hun havde stor Sympalhi for
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Sinaafolk, hun yndede at give sig i Siiak med

fattige MaMid og Koner, liun tog deres Børn paa

Armen og kyssede dem, hun overoste dem med

de besynderligste Gaver, Konerne fik broderede

Ting, Mændene kostbare Piber og bæklede Silke-

punge; hvad der tilfældigt stod paa Bordet, pakkede

bun ind og gav d<Mn, Kopper, Syetuier, Opsatser

og Blomsterskaale; en mægtig Trang til at give

bort greb hende som en Rus, og de taknemmelige

Kys paa hendes Hænder opfyldte hende kun med

ét eneste brændende og altomfattende Ønske, at

give alt - alt - bort, liub og Stub, blot for at

faa deres Velsignelser, blot for at faa sé de op-

rigtige Taknemmeligbedstaarer, der randt, blot

for at vide sig elsket.

Og de Fattige elskede hende blindt.

Naar hun ved Juletid tændte Jub^træet for

deres liorn, bad de for hende, de lærte Børnene

en lille Linje, der skulde føjes til efter Fadervor,

og de opdrog dem til at se op til hende som et

jordisk Forsyn.
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Aarene gik.

Prinsessen i Horsens hørte i Ny og Næ om

sin tidligere Gemals Liv. Hans nye Ægteskab

var fuldt af Fryd og Lykke, en hel Idyl; han

elskede sin skønne og højtdannede Gemalinde

over al Begreb, og han var saa lyksalig, som

noget Menneske kunde være. For helt at udslette

og glemme de triste Minder om „Prinsessen i

Horsens", foretog han et Par Aar efter Formæ-

lingen en stor Udenlandsrejse med sin Hustru og

sin Søn.

Denne Rejse blev et Triumftog gennem Europa.

Alle Hoffer feterede det unge fyrstelige Par;

Kejser Franz modtog dem i Mainz, Kejser Alex-

ander i Frankfurt, straalende Fester og Banketter

blev givne til deres Ære, alle fandt, at Prinsen

og Prinsessen besad lige saa megen Skønhed som

Aand.

Charlotte sad i sit Palæ og undrede sig over

al den Lykke, der vederforcs alle andre end
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lieiule selv. Ugsaa Dupuy viir jo kommet til

Hæder og Værdighed dér oppe i Stockholm.

Som Hofkapelmesler, Operasanger og Kom-

ponist vandt han Guld og Laurbær. Aviserne

bragle en Gang iniellom en Nyhed om denne

genialske Mand, der var Slotkholmernes erklæ-

rede Yndling, og som kastede Glans over Miilar-

stadens Musikverden.

I de første Horsensaar havde Prinsessen grædt

mange Taarer over Dupuy's Troløshed, aldrig skrev

han, det var jo, som om han var død. - Haabet om

Ægteskabets Genoprettelse og Schnurmann's Kær-

lighed havde dog bidraget meget til, at Billedet af

den skønne bedaarende Franzos ligesom blev blegt

og udvisket. Hundreder af Mile. hundreder af Aar

var lagte dem imellem. Samlivet med Ritmesteren

og hans Kammerater havde nu i de sidste Tider

udslukt helt det sarte og linlfølende i hendes Sjæl,

hun glemte Fortiden for Nutidens Hekynninger.

Den Gang var det Toner og Roser, Sang og Digt,

der fyldte hende, nu havde hun un)lige Dage og

søvnløse Nætter ved at tænke paa al den Gæld

hos Nehrmann, Godsejer Jørgensen ude paa Høg-

holt, Glashandler Heide og Assessor Horn.

I Særdeleshetl den hos Jørgensen var for-

skrækkelig.

Den Gang var det Tonernes Troldom, der

havde Magt over hende, den Gang i Ungdoms

Vaar, men nu, hvad nu? — Bedst af alt var

dog det at kunne glemme. Men hvor kunde

hun glemme alle disse daglige Kra^nkelser, al

den Tilsidesættelse, al denne Foragt. Det var

kommet saa vidt nu, at Præster langvejs fra kom

til Horsens og sogte Audiens i Pålaget for at
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omvende« hende, for at føre hende tilhuge jmu

Dydens Vej.

Man havde en«Iog hentydet til Ilendes AhJer.

— Hendes Alder. — Ja, hun var jo i Grunden

ogsaa hieven ganiniel i Tidens Lwh, hun gik nu

i sit syv og tredivte Aar. De Pra-slenwend havde

niaaske alhg<!vel Ret i, at det kun var Ungdom,

der passede sammen med Galskah.

Der var stort Selskah ude paa Høgholl.

Man havde lige rejst sig fra Hordet. Damerne

samledes i Spilleværelset, Herrerne i Havestuen,

det var nemlig bon ton paa Høgholt, at Kønnene

holdtes strengt ud fra hinanden. Damerne talte

om Kaffesorter og Kaffebønner, Provstinde Tor-

slew betroede Lieutenant Popp's unge Frue, at

den Kaffedrik var noget af det, hun satte mest

Pris paa i denne Verden. Fru Jørgensen under-

holdt sine Gæster om det litterariske: Godsejer-

fruen havde kun to Yndlingsbøger, som altid laa

paa Dagligstuebordet, det var Dr. Bastholms

„Efterretninger om Mennesket i dets vilde og raa

Tilstand" og en moralsk Fortælling af Lafontaine

„Naaleøjet eller Sværmeriet". Den første bragte

Tanker, den sidste Taarer, mere kan man jo dog

ikke forlange af Bøgerne. Tilsidst samledes alle

Damernes Interesse om det store Krammarked

der skulde afholdes i Horsens i Slutningen af

Ugen. - — Herrerne Iioldt sig til det politiske;

efter at have berørt de storpolitiske Materier,

endte man med „Fangen paa St. Helena", der

jo efter de engelske Aviser var farlig angreben

af Klimatfeber. Jørgensen fandt, at han havde

faaet sin velfortjente Straf; den Buonaparte
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havde alle Dage været et oprørende og afskyeligt

Menneske, en Jacobin og Tyran, der havde bragt

Slavedom over Menneskene. — Provsten mente,

at Napoleon vel havde vist sig at være en stor

Despot, men man maatte dog ikke helt frakende

ham store og herlige Egenskaber, skønt det maatte

siges, at det Godes Region ofte havde lidt under

hans Regimente. — Kjøbmand Nehrmanu, der

sad med Hænderne foldede over Maven, bemærkede,

at dette kunde ingenlunde nægtes. — Rektor

Hald beundrede vel Helten fra de mange Slag,

men han mente dog, at Napoleon havde fordærvet

den franske Carakteer. Forvalter Jensen kunde

umuligt med den Hertugs Mord, Navnet huskede

han ikke i Øjeblikket.

„De mener Hertugen af Enghien," sagde

Rektoren overlegent, „nuvel, det var et Justits-

mord, men et nødvendigt."

Provsten protesterede mod, at Mord nogentid

kunde være nødvendige.

Alle snakkede nu i Munden paa hverandre.

Rektoren slog tilsidst fast, at Bonaparte havde

været en Mand af omfattende Genie. Nehrmann

bema^rkede, at det var sikkert og uimodsigeligt.

Derefter gik man over til at drøfte hjemlige For-

hold. Præsten udviklede først, hvori en Stats og

et Folks sande Styrke og Lykke bestod. Resul-

tatet var, at et Folks sande Styrke var Religionen.

Man talte nu om det religiøse og det moralske,

Prinsessen i Palæet kom tilsidst paa Tapetet.

Emnet interesserede alle, og Discussionen blev

livlig.

Nehrmann fortalte, hvormeget hun skyldte

ham nu; Jørgensen overbod ham straks; alle lo
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Lieutenanl I'oj)]) o;^ dm unge Kapellan Heinsvig

kom ind fra Verandaen, de liavde været oppe paa

Udsigtshøjcn.

Rektoren mente, at Tiden var betænkelig og

Tidsaanden umoralsk, man nuiattc ogsua vel

huske paa, hvilken Opdrageise hun havde faaet

i Schwerin; han havde selv været i Mecklenhorg

og kendte noget til Hertugens Hoflehen dernede.

Det var Rektor Halds Formening, at hun havde

fortrinlige medfødte Evner, og i Grunden ogsaa

Vilje til det Gode, men det var Omgivelserne,

det Pak hvori hun var faldet, der ødelagde hende

totalt. — Provsten blev bleg, han havde længe været

stadig Palægæst, og Lieutenant Popp saii forlegen

ud. Kjøbmand Nehrmann rømmede sig og sagde

eftertænksomt, at dette var saa vist meget sandt.

Provsten havde endelig fattet sig, nu tog

han Ordet.

„Enhver selvtænkende, billigtænkende og

skarpsindig Menneskeiagttager maatte vel -ind-

rømme, at Prinsessen førte et endog i høj Grad

forargeligt Liv; naar Rektor Hald talte om hendes

Vilje til det Gode, saa maatte han virkeligen tilføje

at hun ikke havde synderligt Held med den gode

Vilje; som gejstlig og Mand af sand Æresfølelse

ønskede han ikke at injuriere en uskyldig, og saa

vist var der i dette Tilfælde ikke Fare for, at

han skulde komme til at forsynde sig i den Ret-

ning, hans Stemme i denne Sag var Billighedens

og Velanstændighedens, længe havde han ofret

Prinsessen den menneskekærligste Opmærksom-

hed, men nu havde han opgivet det, hun ønskede

selv at være tabt for Samfundet, saadan, just

saadan havde hun udtrykt sig."
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Provstens ædlo Hanne bragte Stilhed i Stuen.

Saa lød Kapellanens bløde og besynderlig

vellydende Stemme. Heinsvig mente, at man ofte

maatte tage Hensyn til en Menneskesjjels besyn-

derlige (lomplication, saa mange blev paa en

Maade ufortjent ulykkelige ved medfødt Anlæg

og Trang, der gik i uheldig Retning.

1 'rovsten sendte den unge Mand el unaadigt

Blik og mælede, al Heinsvig sikkerligen gik om med

fejle Tanker om et Menneskes Ansvar for Gud; det

vilde vare til sand Menneskehelds Frenuue at

indse, at Kristendonnuen ene og alene var et

Menneskes usvigelige Slyrke og Lyksalighed,

blev dette erkendt i Sandhed, da vordede Men-

nesket, hvad det efter den vise Skabers Hensigt

og dets hellige Bestemmelse burde va^'e. Men,

Prinsessens Sja^lseomplication var sikkerligen af

en saadan Beskaffenhed, at den fortjente mere

Last end Ros."

Rektoren stod ved Vinduet og trommede paa

Ruden ; ban mumlede noget om, at der var Folk,

der havde travlt med at feje for andres Døre,

moralske Koste, Rigorister.

Provst Tørslew gik langsomt med afmaalte

Skridt ud paa Verandaen.

Hilariteten vendte nu tilbage i Selskabet.

„Gu' om Provst Tørslew ikke var for streng,"

hviskede Forvalter Jensen til Nehrmann, „Prin-

sessen derinde er skam ikke tabt bag afenVogn, hun

har nu én Gang denne Lyst til physiske Nydelser,

men det ligger saagu' til hendes Gemyt, bva' ka'

hun gøre for det, det er en medfødt Tilbøjeligbed

— — vi er jo alle Mennesker, ikke sandt, og

det er jo det, som jeg altid har sagt, at Livet er
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som '! Spindrlvirv. Iivur <1«> store F'liior smull<;r

igmnn'm, f)g de smaa hlivor hængonde."

Nelirniaiin sad og drejede 'l'ominelfingrene

omkring'^ liinunden.

„Maask«! Jensen, har De Het, nwn hun

skylder mig nu alhgevel tre tusend Rigsdah-r."

Ude paa Verandaen sto<] Provsten og har-

mede sig over, at der virkeligen var Mennesker

til, der forsvarede Umoraliteten, da den dog uimod-

sigelig var forblindet nøje med svare Ulykker.

Lidt efter gik han ud i Haven.

I den lange Elmeallé traf han nogle af DauuTue,

der havde været nede at beundre Fru Jørgensens

Rosenbede. Provsten var endnu saa ophidset, at

han straks maatte give sit Hjærte Luft. Damerne

maatte give ham Ret i, at det var ganske ufor-

svarligt at forsvare Prinsessens ekstravagante Leve-

vis inde paa Palæet.

Fru Jørgensen, en lille Irivelig Dame med

godmodige, brune Øjne, indrømmede, at det var

i høj Grad urigtigt at forsvare hende, man kunde

til Nød have Medlidenhed med hende, fordi hun

overalt var kommen i Udraab for at have en uvær-

dig Levemaade, og det var sørgeligt for en Dame af

hendes Stand at blive Genstand for saa megen

ond Sladder og Bagtalelse. Fru Jørgensen havde

for nylig været baade hos Amtmandens og hos

Godsejer Juul's paa Nørbæk, overalt havde man

noget at fortælle Prinsessen paa Fru Juul, der

var en meget exellent Dame, en behagelig og

artig Dame af høj og fin Cultur, en født Barner,

havde baade i Theselskaber og litterariske Con-

versalionscirkler hørt frygtelige Ting om de vild-

førende Veje Prinsessens Liv tog; baade Damer
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og Cavallerer havde givet deres Besyv med om

hendes Udyd^og Uhiufærdighed — Uha — man

havde ogsaa beskyldt hende for noget ganske

græsseligt, som Fru Jørgensen dog ikke her

nærmere vilde gaa ind paa.

Alle trængte stærkt ind paa den lille Gods-

ejerfrue, hun maatte da endelig sige, hvad

det var.

„Naa ja, man sagde, at Hds. Højhed —

drak -«

„Drak — drikker hun — drak — Drik,"

skreg man op i alle Tonearter.

„Ja," sagde Fru Jørgensen, der følte sig

smigret over den Opmærksomhed, hun vakte,

„man sagde endog, at hun drak — Brændevin —

af en lille Themaskine, der stod paa Spisestue-

buffeten, men det er dog vist ikke rigtigt."

„En Hl— le — Th — e—ma — skine paa Spi — se-

stuebulfeten," gentog Provsten ganske rædsels-

slagen.

„Men," sagde Fruen, „en Genstand maa nu

betragtes under alle Categorier."

Den Sætning havde hun fra „Efterretninger

om Mennesket i dets vilde og raa Tilstand."

Nogle af Damerne var levende rørte over

dette Indblik i en fordærvet Menneskesjæls My-

sterier.

„Gode Fru Jørgensen", sagde Provsten, „det

er i højeste Grad harmeligt, at vi har den Dame

iblandt os endnu, det var at ønske, at Hs. Maje-

stæt vilde befri os for et saa skadeligt Samfunds-

medlem.

Fru Jørgensen, der nu vilde mildne det Ind-
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tryk, IicihIcs |{( rclnin;^ havde gj')rl, siigd«; ligesom

urulskyldende:

„Hun er iiii i Grunden en beklagelsesværdig

Sbikkel, saa ensom mener jeg, livem har hun al

holde sig til, til hvem kan hun fæste sin Hjærle-

rod?"

„Sin Hjærterod, sin Iljærterod," afhrod Prov-

sten indigneret, „til Gud, til hvem ellers have

vi dødelige at holde os til, hos ham findes Trøst

under Livets forskellige Omstændigheder, hos ham

findes Sjælskraft, hos ham alene finder Hjærtet

sit eget tause Bifald."

„Om det da var saa ganske umuligt at aahne

hendes Øjne for det himmelske?"

„Bedste Fru Jørgensen, hvad vil De jeg skal

gøre, naar hun ikke selv vil; med tydelige Ord

har hun sagt mig, „at hun fandt ingen Smag i

det religiøse, hun begreb ikke en Tøddel af det

hele, og ønskede sig bestemt fritagen for alt det

„Præk og Vaas," thi saadanne sagde hun, jeg

véd ikke, Frue, om De synes, at dette er Tegn

paa Rørelser i et angermodigt Hjærte, og des-

uden, saalænge denne Person, De véd til hvem

jeg antyder, saalænge denne Person kommer i

hendes Hus, bolder jeg min Fod borte fra dets

Tærskel."

Den unge Fru Nicoline Popp var imidlertid

kommet til ; hun stod lidt fra de andre og hørte

forbavset paa Provstens strenge Udtalelser Hun

skælvede af Indignation over, at denne Mand,

der havde nydt godt af Prinsessens Gæstfrihed

saa længe, nu bagtalte hende i en saa uhørt

Grad, naar hun ikke var til Stede og kunde for-

svare sig. Nicoline maatte tale, hun følte en
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Frimodighed, en Trang til at forsvare, det ene

Ord tog det andet med sig, det var hende, som

om hun nu betalte af paa en Taknemmeligheds-

gæld, Ord for Ord, Sætning for Sætning, som

gjaldt det Livet at faa det sagt alt sammen, at

det var Medlidenlied. Overba'renhed, Medfølelse,

man skulde nære overfor de faldne og ulykkelige,

man skulde rejse dom op, ikke træde paa dem,

man maalte ikke gaa rundt og bagtale dem, man

tidligere havde nydt godt af, man skulde enten

undskylde dem, eller og^-aa helst tie stille.

Alle havde vendt sig om imod don opbragte

Lieutenantsfrue, der stod dér, blussende rød og

talte, med store, lysende Øjne, saa fin og smuk

i sin dristige Begejstring for Prinsessen.

Provst Tørslew stod som himmelfalden.

„ - — — det var Sagen, at Hds. Højhed

var bedre, langt bedre end de fleste, hun var

noget af det godeste, alt gav hun væk, man

vidste ikke, hvor mildt hun kunde bedømme

andre, og hvor kærligt et Hjærte hun havde,

men hvordan havde man været imod hende i

alle de mange, lange Aar, hun havde siddet dér

i Palæet, om man vilde betænke, hvad det vilde

sige for en Dame af hendes Stand og hendes

Natur at sidde her forvist i en saadan Ravne-

krog og Afkrog af Verden — som Horsens."

Provsten følte sig krænket paa Horsens Vegne,

han saå fra den ene til den anden, men alle hørte

med Beundring og Forbavselse paa den lille Fru

Popp, der ikko et Øjeblik havde taget i Betænk-

ning at give Provst Tørslew en ordentlig Næse.

Man frydede sig usigeligt.

„ — — — man skulde faa at se, om nogle
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Aar vur Ilds. Højheds Søn saa stor at han kiinfhf

tage sig af sin Moders Sag, saa vilde det bh ve;

en anden Snak; sikkeHig vilde det ikke være til

Haade for Horsensianeme, om i his. Højhed saa

gengældte; den Ondskah. man havde udvist imod

hende her i Byen, for hun vilde være i sin fuMe

Ret, om hun ydmygede de hovmodige Herskaber

baade dér og dér, alle snerpede Damer og sati-

riske Herrer og forargede Mennesker, der ikke

kendte stort andet til Livet end det, der fandtes

indenfor deres Studeerstues fire Vægge, og som

brammede af egen Dyd og Fortræffelighed. Men

man kunde være ganske rolige — Prinsessen

trængte ikke til Hævn — Folk var hende ganske

ligegyldige, saa aldeles, hun bekymrede sig ikke

om Snak og levede sit Liv efter Forgodtbefindende,

og det maatte da vel blive hendes Sag — -."

Nicoline brød pludselig af — og gik — lige

op til sin Mand, der sad paa Verandaen og talte

med Kapellanen.

„Ih Du min Gud og Skaber!" Provsten slog

Hænderne sammen og saa op mod Himlen. Længe

stod han i denne Attitude. — — Fru Jørgensen

var den eneste af Damerne, der havde Mod til

at blive og høre paa hans Indignationsudbrud.

„Den Fru Popp, den Fru Popp, at hun med

sit ubesindige Fusentasteri gaar en skræksom

Fremtid i Møde — ak — Fru Jørgensen — maa

vel nok siges at være hævet udover enhver Tvivl

— arme Barn — stakkels Kvinde."

Fru Jørgensen stod med bekymrede Miner og

stirrede ligesom fortabt ud over sin dejlige Haves

Rosenmylder. De unge, lysklædte Damer gik

omkring i de lange, smalle Gange bøjede sig nu
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og da ned over Blomsterne, det saå ud, som om

de kyssede dem.

Det var den smukkeste Aarstid just nu, lige

i Begyndelsen af Rosentiden.

Ind i det nye Aar bragte Aviserne Budskabet

om Dupuy's Død. — Hofkapelmesteren var død

pludseligt, ramt af et apoplektisk Tilfælde.

Prinsessen i Horsens blev stille og alvorlig en

Tid, bun sørgede egentlig ikke, snarere følte bun

det som en Slags Befrielse (det bavde dog været

saa trykkende at vide bam levende), men bun

boldt sig inden Døre, Uge efter Uge, for at Folks

nysgerrige Øjne ikke skulde bave den Fornøjelse

at se, bvad Virkning Budskabet bavde baft paa

bende.

En stor Følge medførte dog denne Efterret-

ning om Dødsfaldet — — bun brød fuldstændig

med Ritmester Wintber. I Nærværelse af Lin-

stow, Fru Stein, Nicoline og et Par Damer yd-

mygede Prinsessen bam grundigt og forviste bam

for Tid og Evigbed fra Palæet.

Ritmesteren var bleven overrumplet, ban kapi-

tulerede. Det eneste, der interesserede bam nu, var,

bvem der skulde indtage hans E*lads; om det blev

Captejn Caspersen, Forstjunker Bøbling eller den

unge Godsejersøn der ude fra Vejleegnen, den

smukke Abrenberg, der næsten bver Uge var i

Horsens for at aflægge l\ilævisitter, og altid bavde

noget med til Prinsessen, Urtepotter, Vindruer og

Kurve med afskaarne Roser, alt sammen fra den

gamle Abrensbergs Drivbuse. Men Ritmesterens

Jalousi, der bestandig var lysvaagen, selv nu da
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lian var bleven delnmiserel, fik ahsoliit in;^en

Na-ring; Prinsessens Hof blev ikk<; niere noget

Kærligliedshof. Vel var der endnu adskillige

muntre og lystige F'éter i Palæet, men de hiev

forlagte til Stueelagen, hvor Amalienhorgmøhiemc

opfordrede I il god Tone, og Va'rels<;rn(! ovenpaa

bl(!V fra nu af udelukkende forbeholdt Privatlivet.

Den unge Abrenberg søgte forgæves ut røre

Prinsessens ufølsomme Hjærle. Med Smil og Tak

tog hun imod hans mange Gaver; Urtepotterne

fik Linstow. han havde hele Værelset fuldt af

Myrther allerede. Vindruerne spiste hun og FVu

Stein, Kurvene overraktes regelmæssigt til Bøhling

og Caspersen med Opfordring om at være saa

elskelige al bringe dem hen paa Gæstgivergaarden,

hvor Ahrenbergs Vogn holdt.

Prinsessen valgte sig ikke oftere nogen be-

stemt Favorit, i de faa Aar hun endnu opholdt sig i

Horsens, hun lod de unge Mænd sværme omkring

sig, hun var gavmild med opmuntrende Smil og

ømme Tonefald, men hun bandt sig ikke, hendes

Hjærte forblev uindtaget. Hun lod den unge, ufor-

trødne Abrenberg blive i Haabet, naar han lod sin

Faders blanke Guldstykker regne i Strømme i

hendes Skød. Guldet modtog hun som et Laan,

et kærkomment Laan, men hun blev ikke nogen

Danae for det. Pengene, hvormed hun afbetalte

Gælden hos Nehrmann, opvarmede mere Kjøb-

mandens Hjærte end hendes eget.

Hendes eget Hjærte — ja, hvordan stod det

sig vel til med det?

Man sagde, at Hjærter, der misbrugtes, vis-

nede hen og blev syge.

Charlotte sad lidt og lyttede tilsitHjærles Slag;
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det var ikke mere muntert og uroligt stormende som

i sin Tid, det var blevet sindigt nu, det hverken

dansede eller hoppede mere, og det blev ikke mere

stort ved den allermindste Lejlighed, saadan et om-

fangsrigt, purpiirglødende Hjærte, der gjorde én

daanefærdig af den allersødeste Henrykkelse.

Aa — saalænge man ejede etsaadant, var detsaa-

mænd ingen Sag at leve. Livet og Hjærtet havde

for Charlotte bestandig været ét, Kjærligheden

sad deri, at elske og blive elsket — det var alt.

Men et Hjærte, der ikke længere vilde danse,

det maatte være sygt, mente Charlotte, og hendes,

ak, det var ovenikøbet somme Tider, som om

det pludselig stod stille og betænkte sig syv lange og

syv brede paa, hvorvidt det var Umagen værd at

gaa videre — Det var Sagen, at det var træt nu,

det havde været alt for meget paa Færde, det

havde danset alt for meget i sin Levetid. Nu

begyndte Livets Efterdans, den sindigere Menuet,

der skred af Sted med lange dvælende Skridt og

smaa Ophold imellem hvert. Men, naar Charlotte

opdagede, at hendes Hjærte ikke længere vilde

danse Galoppade, var hun misfornøjet med det,

det var sygt og træt og urimeligt, hun var i

højeste Grad opbragt paa det, fordi det ikke vilde

være med mere. - Men, ak, det var træt — døds-

træt - det var Dødedansen, det havde danset,

det trængte haardt til Lægedom og Hvile — Stil-

hed og Hvile.

Men Stilhed og Hvile var for Charlotte

værre end Døden. Det syge Hjærte maatte

løftes op, strammes op — det maatte danse

paany, det maatte ikke have Lov tii at hænge

tungt og slappet, tungt som et Blylod, og Char-
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lotte opdugede, hvor godt et GIus Vin livede op

paa et sygt Hjærte, det var, som om der skete

el Mirakel med det, det blev saa frisk og muntert

som i gamle Duge, aa, — det kunde danse —

og løfte sig i Vejret — saa at det blev stort —

skælvende i sin Storhed.

Det kunde hænde ret ofte i Selskab, at Prin-

sessen pludselig faldt om i Stolen og greb sig op

til Brystet. Den tilkaldte Læge kaldte det Bryst-

krampe, Kardialgi, han talte om DilaUition og

Hypertrophi. Der var noget i Vejen med Hjærte-

klapperne.

Hvor Læger dog er kortsynede og lidet for-

staaende overfor stakkels syge Hjærter, der har

danset sig trætte i Livets Balsal.

I Horsens sagde man, at Prinsessen drak,

men i den By sagde man nu saa meget.
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En Eftermiddag, det var øsende Regnvejr,

overraskedes Prinsessen og Fru Stein, ved at en

stor oppakket Rejsekareth kørte frem for Palæets

Trappe. - Begge Damerne havde siddet næsten

hele Dagen paa Vinduesforhøjningen og hroderet

flittigt. - Hds. Højhed kiggede i Gadespejlet,

hun skimtede Lakejerne, der allerede var i Færd

med at slaa Vogntrinene ned, og ganske utyde-

ligt saa hun en lille, svær Dame i mørk Pels-

værkskaahe og med sorte Slør om Hatten, ilsomt

stige ud, fulgt af en anden Dame.

Fru Stein tog imod de Fremmede i Forværelset;

lidt efter lukkede en Lakej Døren op til Taffelsalen.

— Den mørktklædte Dame gik straks Hds. Højhed i

Møde, og saå smilende, halvt vemodig, halvt for-

legen paa hende med et langt dvælende Blik.

De to Damer stod en Stund tause og iagttagende

overfor hinanden, usikre og noget urolige, som

Mennesker plejer at gøre, naar de mødes efter i

lange Tider ikke at have set hinanden, og nu
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kocnipor mod AvX HIIKmI«-, det sidste Iiidlryk de

have fouet ut gemme puu, men som nu ikke

passer længere.

„Aa, det er jo Dig," brød Prinsessen ud, hun

havde staaet og pint sin Hukommelse med, hvor

det nu var, him havde det Ansigt fra, hun kendte

det, og syntes dog alligevel ikke - — —
De to Damer omfavnede hinanden længe.

Charlotte fældede Taarer af Gensynsglæde.

Det var den lille Comtesse Holstein, der som

fransk Grevinde, Grevinde d'Ideville-Desportes,

besøgte sit Fædreland efter flere Aars Fravær.

En Times Tid efter sad Prinsessen og Grev-

inden, efter at have drukket Kaffe i Taffelsalen,

oppe i den hyggelige Dagligstue og talte om

gamle Dage. Fru Stein tog sig af Grevindens

Selskabsdame og konverserede hende livligt om

Rejsen paa udadleligt Fransk.

Grevinde d'Ideville-Desportes fortalte sit Lev-

nedsløb, om de første lykkelige Aar i Paris i Bona-

partes Tid, om de vanskelige Forhold hun og hendes

Mand nu levede under, idet de efter Bourbonnemes

Tilbagekomst som proscriberede havde maattet

forlade Frankrig. For Øjeblikket boede de i

Bruxelles, sammen med David og Md. Regnauld de

St. Jean-Angely og flere andre franske Familier.

Næsten hele deres Omgangskres var spredt for

alle Vinde; Amault og Mellinet var i Holland,

hun havde hørt, at Generalen nu var Corrector i

i et Bogtrykkeri, saadan havde Tiderne forandret

sig, Thibaudeau levede i Prag, han var en intim

Ven af hendes Mand, Hertugen af Otranto var

det hende umuligt at faa at vide hvor var, Her-

tugen af Bassano derimod var vist nu inde i det
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oslorrigsko. Det var sørgeligt ut vide éns Venner

flakkende omkring som Landflygtige, uden Hjem

— uden —
Grevinden græd. — Det var ogsaa en sørge-

lig Fremtid, hun gik i Møde, hun havde maattet

forhule sit snuikke Hjem i Paris. Møhler, Vogne,

Malerier, Kunstsager, alt havde de maattet sælge.

„Stakkels Du," sjigde Prinsessen, „for Dig

kan alt hlive godt endnu en Gang, med mig er

det en anden Sag, ogsaa mig har man jaget hort.

Lykken har ikke smilet synderligt til min Kant,

men Du kender vel sagtens alt. saa det forhavser

Dig vel ikke, at jeg nu sidder her og kukkelurer

i Horsens."

Grevinden græd voldsomt og tog Hds. Høj-

heds Haand i sin.

„Min kære Sophie, hvad nytter det til at

sørge over, hvad der er sket. Forbi er forbi. Vi

bliver gamle Du, og saa maa vi glemme og se at

faa Ende paa Livet, som det nu gefaller sig "

Charlotte var bevæget.

„Jeg tænker tit paa den gamle Tid," sagde

Grevinden, „de muntre Sorgenfridage, aa, hvor

det var en lykkelig Tid den Gang."

Grevinden tørrede sine Øjne og saa' lidt nys-

gerrig op paa Prinsessen, der nu havde rejst sig

og stod ved Vinduet og saa' ud over Fjorden,

der laa graa og trist i Regnen. Det forekom

hende, at Hds. Højhed havde forandret sig meget,

hun var slet ikke smuk længere, altfor svær

og bleggul, og der var noget saa mærkværdigt

ved Øjnene, noget saa mat og farveløst; og det

var disse Øjne, der havde straalet og lynet, som

mørke Diamanler. Disse dejlige Øjne, — —
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Prinso.ss«!!! mærke«!«;, al litin var (j<;ii.stan(l for

Iagttagelse.

„Du synes, at jeg or bleven meget styg,

n'est-ce-pas?"

Tonefaldet tilkendegav tydeligt, al Inin ikke

ønskede at faa Spørgsmaalet besvaret bekræf-

tende.

„Det er ganske umuligt for Deres llojlied

nogentid at blive styg, men noget forandrer vi os

jo alle, jeg for min Part bar du ikke stort tilbage

mere af den Sopbie Holstein, der lob og legede

Tagfat paa Plaincn foran Sorgenfri, nu vogter jeg

mig vel for at løbe mere."

„Ja, Du er jo bleven noget svær. m^n Du

har da endnu Dine smukke, brune Øjne; Du gode

Gud, Sophie, hvor var Du smuk den Gang. men

Du var ikke saa piquant som Frederikke, den

Nakke, kan Du huske, jeg maatte altid kysse

den; nu er hun gift, den Stakkel, med ham den

raa og brutale Baron paa Aagesholm."

„Men elskede hun ham da ikke Deres Høj-

hed?"

„Aa hvad, men Du kendte jo Frederikke.

Han bortførte hende nok, nu banker han hende,

naar han har drukket for meget, og det den

søde og fine Frederikke. Hun har skrevet mig

nogle forskrækkelig sørgmodige Breve til, men

hvad kan det nytte, at ogsaa jeg græder over

hendes sørgelige Skæbne, jeg, der nu har siddet

her i disse lange, uafseelige Aar, ikke én har

haft Medlidenhed med mig. ikke én. men de har

faaet mig akkurat som de har villet have mig.

Ja, Du har Ret i, at man forandrer sig. men det

er da alle Tider ikke til det bedre, uf, alt det
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grimme og stygge jeg har været udsat for, — og

jeg, der kunde være bleven saa god, men der kan

komme en Tid, Du, der kan - ."

Der var længe ganske stille i Stuen, Regnen

jog forbi Vinduerne.

„Men Vilhelmine Schimmelmann, hun blev

da lykkelig," sagde Prinsessen i en spøgende

Tone, „for Du kan da begribe, Sophie, at en

saadan Pige som Vilhelmine aldrig kunde finde

paa de Daarskaber at gaa hen og forliebe sig i

nogen. Nu sidder hun i Vemmetofte, dér er nok

al Ting saa fornuftigt, og saa har hun vel sine

Romaner."

„Synes Deres Højhed da, at det er Lykke at

at sidde saa udelukket fra Verden og læse om

andres Liv i Romanerne."

„Jeg synes da ikke, lille Du. at der er Grund

for os til at være henrykket over vores egen Om-

tumling og Ageren i Verden."

„Vi har lært Livet at kende, og Ulykkerne

maa hjælpe os til — at bede — til ham — —

og til hende. Formidlerne. Gudsmodcr var selv

den smerterige. hun forstaar os. naar vi lider."

Grevinden sad med bøjet Hoved, hun hviskede

ganske svagt og usikkert de sidste Ord frem.

„Men — Sophie, Du er da ikke — Katholik."

Grevinden nikkede, hun turde ikke se op

paa Prinsessen, der stod dér og stirrede forundret

paa sin Ungdomsveninde.

„For min Mands Skyld foretog jeg denne

Confessionsforandring, og det er nu først gaaet

op for mig, at det saadan var Guds Vilje med

mig ; han rakte mig et Trøstens Anker for Stormen

og Noden kom."
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„Jeg fitrsluiir Dig jo .slet ikke. Sophie."

Grevinden sad taus med sænket Hoved, det

saa' ud, som kæmpede Inni voldsomt med sig

selv. riiidselig greb hun Prinsessens Hmind:

„Au, Deres Højlied, naar De vidste hvilken

Lykke det dog er at være troende, det kommer

som Lys og Varme dybt inde i Sjælen, og det

udfylder saa aldeles. — Det kom saa pludseligt

med mig - en Aften - en Juleaften i Notre

Dame — Lysene — Sangen — Musiken — Røgel-

sen — aa, Deres Højhed, det er dog Sangen,

der bedst forstaar vort Hjærte, Tonerne. Orglet

tonede ganske stille, alle var saa tause og for-

dybede i Bøn, og saa Ærkebiskoppen, der løftede

den hellige Hostie højt op over os, der knælede

nede i Kirken; jeg blev saa overbevist om, at

„han" nu var midt iblandt os, gik omkring usyn-

lig for os^ men nærværende, og at den hellige

Aand som en snehvid Due i Straaleglans fløj

højt oppe under Hvælvingerne."

„Tror Du da virkeligen paa alt det. Sophie?"

„Det er saa let at tro. Deres Højhed, naar

man vil."

„Ja, jeg begriber da ikke saa meget som en

Tøddel af al den Guddommelighed, og jeg kom

da saa vist aldrig til at se Duer med Straale-

kranse paa, selv om jeg nok saa gærne vilde."

„Jo, Deres Højhed, med Sjælens Øje skuer

man det himmelske Lys."

„Kæreste Sophie, jeg har ingen Sjæl mere,

slet ikke Spor tilbage, og den Snartro Du alle

Dage har haft, den har jeg ikke; og Du, hvis der

virkeligen er en Gud til, saa lod han ikke mig
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sl<]de her og pines af Længsel efter min Søn.

En Gud kan da ikke være saa grusom."

„I Lidelser vil han aabne Deres Højheds

Hjærte for Lyset "

„Du véd, Sophie, at med mig kommer man

ingen Vej uden med det gode, vil Gud noget

med mig, saa maa han komme med Sol og Kær-

lighed, med al mulig godt. Hvornaar har Du sét

en Blomst springe ud i Nattefrost, det er saa-

mænd med os som med Blomsterne, vi tørster efter

Sol, kommer den, ja, saa skal vi nok komme

med baade Duft og Toner og det durch und

durch und iiber und iiber, men Gud vil saa alt

for meget af os i Storm og Graavejr og fæle

Grovbrødsdage, han vil jo, at vi skal springe ud

i Taknemmelighed og det baade i Hagl og Rusk,

nej, So})hie, det nytter ikke at daare sig selv, jeg

gemmer min Taknemmelighedsblomstring til Solen

kommer, jeg takker ikke nogemsomhelst for alle

mine Genvordigheder og Ulykker, og ingen skal

bilde mig ind, at et stakkels Menneske skal plages

med femten Aars Mørke først, for at Øjnene kan

oplades for Lysets Glans. Naar jeg en Gang

bliver lykkelig, Du, ja, saa skal jeg nok bede og

takke."

De sad længe i Skumringen og talte for-

troligt sammen. Grevinden opfriskede morsomme

Episoder fra Kejserhoffet; hun talte med Vemod

om sin beundrede Kejser, der nu var død derovre,

hun længtes usigelig efter at komme til at tale

med Bertrand's og Montholon's, Fru Montholon

var hendes Veninde; alle i I''rankrig nærede den

dybeste Beundring for disse Familier, der havde

fulgt Kejseren i Exil.
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Grevinden forærede Hds. Højlied en Del ku«

tholske Smaa.sk ri (ler og Bønnebøger, hun havde

hafl med i sin Rejsetaske. CharK»tte hivede med

et vemodigt Smil, at hun vilde læse i dem.

Saa skiltes de to Veninecr.

Samme AClon rejste Grevinde d'Ideville-Des-

portes videre.

Grevindens Tilsynekomst fik stor Betydning.

Det var, som om denne franske Dame havde

bragt et Pust fra den store Verden med sig ind

i Horsenspalæet, og Charlotte gik i Stilhed om-

kring med Tanker om at komme bort fra denne

By, der nu var blevet hende ganske utaalelig med

sine stille Gader og døde Torve, sine smaa Huse

og langsomme Mennesker. Men hun havde ingen

Energi til at bryde op, heller ingen Mod til at

indsende en Ansøgning derom til Kongen, saa

usigelig nodig vilde hun bede den Mand om noget;

men Haabet om at komme bort, ud af det hele,

var stadig levende. Du gode Gud, om hun da

nogensinde kunde slippe ud af denne søvnige

Provinsby, hvor Nyhederne blev meddelte under

Trommehvirvler rundt om paa Gadehjørnerne, og

hvor det var en Begivenhed af Rang, naar Amt-

mandinden havde faaet et nyt Langschawl fra

Kjøbenhavn. Horsens sank saa dybt i Charlottes

Agtelse, at hun ærgrede sig over blot at se ud

af Vinduerne, Brolægningen irriterede hende. Tran-

lamperne haanede hun, og i sin Sjæl følte hun

en dyb Foragt for en By, hvor der groede Græs

paa Torvet. — Prinsessen blev syg af Utaal-

modighed. Lægen beordrede Stilhed og Ro og

atter Ro og Stilhed, en daarlig Hjælp for et uroligt
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Hjærte. Der h\ev saa stille i Palæet, at man

kunde høre Uhrenes Dikken og Linstow's Sniaa-

grynten. Prinsessen og Fru Stein læste katholske

0[)byggclsesskrifter i Mangel af anden Beskæf-

tigelse; Fruen gabede i Smug over rranssubstan-

tiationen, men Hds. Højhed havde store Taarer i

Øjnene over den lange Udvikling om Synderinden

med Alabasterkrukken. Prinsessen talte sjælden

til nogen om sin brændende Udve. Dage og

Maaneder lod hun glide bort, tomme og indholds-

løse, søvnige og langsomt skridende Som oftest

laa hun paa Sofaen og sov, ingen maatte va'kke

hende, hun vilde blot sove, sove fra det hele.

Sent stod hun op paa Formiddagen, og Eftermid-

dagen tilbragtes paa Sofaen. Fru Stein og Lægen

var urolige over denne Sovesyge, hviskende holdt

de lange Konferencer inde i Modtagelsesværelset.

Naar Prinsessen vaagncdc, gik hun søvnig, med

Haaret i Uorden, omkring i Stuerne faldt i Slaver

ved hverandet Skridt, og stod helt stille, naar

noget stod i Vejen. Fni Stein kunde komme og

gaa, Hds. Højhed stod endnu i samme Stilling,

det var virkelig foruroligende. Prinsessen var

bestandig irritabel og gnaven, ganske uomgænge-

lig, hun kunde ikke taale at høre nogen tale,

hun saa' beregnet Ondskab i alt. Smil og Latter

skræmmede hende, og pludselig Støj forvoldte

hende den ulideligste Skræk. Hun klagede be-

standig over stærk Hjærtebanken, og hun fandt

en besynderlig Lyst i at udmale for sig selv, den

Bestyrtelse det vilde bringe, om de kom ind og fandt

hende liggende paa Gulvet, død af et Hjærteslag.

Saaledes var Prinsesse Charlotte i sine sidste

Horsensaar, sløvet og trist — haabløs. Folk i
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Byc'ii <4I.i(1«mIc si^ ovrr. al l*rinsi'.ssrn oiiisi«lcr

var l)l('V<'ii skikk<'li^, og <!<' Iiuvd«; ]{<•! i al

glæde sig, llii Charlolto forargede sau vist

ingen men\ da liiiii luesten altid sov; naar man

sover, synder man jo ikke, siges der.

I)<;r kom til lireve fra Sønnen.

i\ia lians Konfirmutionsdug lod hnn ta-nde

Lys i alle Værelser. I'yntet som li! Test gik hnn

omkring og heste om og om igen det kærlige

Brev, han havde skrevet til sin Moder.

Han glemte hende aldrig.

Linstovv's Hofkasse tillod Galladiner |»aa slig

en Festdag. Prinsessen frahad sig alle unødven>

dige Udgifter, hun ønskede fra nu af kun Spar-

sondied, og det ovt^r det hele. Kammerlierren

blev bevæget, denne vaagnende Sans for det øko-

nomiske maatte virkelig honoreres med tilhorlig

Skønsomhed, han overrakte Hds. Højhed en Buket

Roser lige før Taflet, ahrenbergske Myrthekviste

var stukne ind hist og her imellem Blomsterne.

Prinsessen, Linstow og Fru Stein gik saa til

Bords. Ikke et Ord blev der talt, tause og triste

sad man og stirrede sig dumme paa de mecklen-

borgske Sølvsager, der lyste og blinkede frem

mellem de mange Armstager. De to Lakejer

svævede ud og ind som to Skygger, Sophie

Kammerpige stod ved en Dørsprække og talte

hvor mange Glas Vin Hds. Højhed drak under

Féten, for hvert fæstede hun en Knappenaal i

sit Kjoleliv. — Efter Taflet lagde Prinsessen sig

ind paa sin kære Sofa. Fru Stein og Linstow

trak sig tilbage. Fruen kiggede et Par Gange

ind. Hds. Højhed laa dér henne, lige paa Ryggen,

i sin hvide Silkekjole, i den slapt nedhængende
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Haand holdt hun endnu de linstowske Roser, de

berørte Gulvtæppet. Hendes Mund stod let aaben,

og der hvilede et besynderlig bekymret Udtryk

over Øjnene, der var blevne noget mørkrandede

og ligesom mere dybtliggende i det sidste Aars

Tid. Hun aandede hørligt og trak nu og da

Vejret meget dybt, hendes Stilling var meget

ubekvem, den ene Skulder laa trykket op imod

Sofaryggen, men hun gjorde intet for at komme

til at ligge bedre; det saa' ud, som om Legemet

var sunket sammen, og som om det var blevet

umaadelig tungt af en dødelig Træthed.

Kammerherren viste sig i Døren med et Ud-

tryk i sit Ansigt, der røbede en dyb Misfornøjelse

og en stor Indignation.

Det gik bestandig ned ad Bakke med Prin-

sessen i Horsens. — Nogle Maaneders kloster-

agtig Stilhed blev pludselig afbrudt af den

lystigste Selskabelighed, for saa i Regelen at

ende med et alvorligt Efterspil, naar Hds. Højhed

midt under et Gildes Larm og Latter faldt syg

om og niaatte bringes til Sengs. Et langt og

smerteligt Sygeleje, en pinefuld Heconvalescenttid

fik saa paany Stilheden til at sejre, indtil l^rin-

sessen omsider var kommet saa meget til Kræfter,

at hun paany fik Lyst til at se Mennesker om
sig, og der var altid Mennesker nok, der brændte

af Begær efter en lystig Palækehraus.

Saadan gik Tiden, og Charlotte „lod staa til",

som hun udtrykte sig.

Saa oprandt det Aar, i hvilket hendes Søn

blev formælet med Frederik den Sjettes Datter,

Vilhelmine. — Moder og Søn havde i den sidste
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Tid vfikslot mango Hrevo med liinuiidtMi om dcjiine

ægteskabelige Forbindelse; ingen af dem var sær-

lig henrykte over den, det at være en Datter af

Frederik den Sjette var just ikke noget Fortrin

i Charlottes Øjne, og Prins Frederik havde ikke

saa meget selv, som alle andre, været med til at

vælge Bruden ; fra hans Vugge af havde det nok

været bestemt, at han en Gang ved Ægteskab

med én af Kongens Døtre skulde forbinde Konge-

husets to Linjer.

Prinsen beklagede sig for sin Mo<ler, Prin-

sessen klagede for sin Søn over sin egen Skæbne

;

de maatte ikke se hinanden, ikke tale ud med

hinanden, saa maatte da Breve bære baade Suk

og Taarer, Kys og Omfavnelser med sig over

Belterne, og det gjorde de da troligt.

Prinsesse Charlotte tog sig sammen med en

uhørt Anstrengelse og Energi, hun vilde dog i

det mindste vise dette Pak her i Horsens, at hun

og ingen anden var Moder til den Prins Frederik,

over hvis forestaaende Formæling den hele Befolk-

ning jublede. — Alle Dyder tog hverandre i

Hænderne og vandrede ind ad Palæets Port.

Fornuften og Sparsommeligheden, Maadeholdet og

Selvbeherskelsen fik Hæderspladserne, alle de

store og smaa Djævle, der før havde huseret saa

slemt herinde, tog Flugten ud af Vinduerne.

De blege Dyder iskænkede idel Vand og Mælk i

fulde Skaaler for Hds. Højhed, Druer baade i den

ene og den anden Skikkelse banlystes. og den

lille Themaskine kom paa Loftet; der blev rigtig

fejet ud for en Gangs Skyld, og Garnisonsoffi-

cererne fik Lov til at more sig andetsteds i det

Efleraar, der gik forud for Formadingen. Roserne
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blev ombyttede med Liljer, og Provst Tørslew

indfandt sig paany i Palæet med et velvilligt

Hjærte og en god Appetit.

Endelig kom saa den store Dag, Formælings-

dagen.

I Horsens var der Flag og Musik og Mængder

af Mennesker paa Gaderne. Landboerne var

strømmede ind til Byen for at faa „hende Prin-

sessen" at se, og de fik hende da ogsaa beskuet

tit nok, thi Hds. Højhed maatte hyppig til Vin-

duerne for at takke for alle de Hurraraab, som

Menneskemassen dernede paa Torvet bragte hende.

Klokken to var der stor officiel Galladiner i

Palæet.

De fineste Herskaber kom agende i de

blankeste Karether, ordensprydede Herrer og højt

staaende militære Personer med trekantede Hatte,

Fjer og Pomponer, forsvandt i Palæporten, hvor

der var pyntet op med Blomster og Tæpper.

Fruer og Frøkener, med mange Ahner og mange

Familiesmykker, havde for denne ene Gang taget

mod en Indbydelse, thi naar baade den og den

kom, og Amtmanden gik i Spidsen, var der jo

ikke noget at befrygte; og Damerne bnisede saa

ind i Charlottes Stuer, de sværeste Silketøjer

raslede, de ægteste Strudsfjer nikkede og vippede,

og de fornemste Miner blev paatagede.

Charlotte hilste paa det forsamlede Selskab

med en fyrstelig Heverence circulaire. Amtmanden

talte dybtfølte Ord paa alles Vegne. Det var en

utrolig Komedie. Damerne fikserede i Smug Hds.

Højhed, man vilde se, hvorledes hun tog det;

man forbavsedes, hun tog det meget vel, net og
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artigt nok, »ler var .saani«;n(l ikko noget at klage

dér. Baronesse Gyldencrone havde følt sig ganske

ængstelig ved Tanken om, at Prinsessen skulde

komme til al vise sig alt for Etikette-forladt over-

for Noblessen. Konfcrcntsraadinde Traneherg var

yderst satisfaile, hun gav et lille fint T«'gn med

Øjnene til Comtesse Rosonkrog, der dog allerede

saa' ud til at være meget fatigueret af Højtide-

ligheden.

Ude paa Torvet, lige under Palæets Vinduer,

spillede et Musikcorps Fødelandsmelodier. Der

blev ogsaa sunget af Sangforeningen „Borger-

fryden".

Paa denne Festedag. som vi lovsynge,

vi hilse Dig med kjærlig Aand.

Om Dig vi Haand i Haand en Kjicde slynge

og flætte Lykkens Palme-Baand.

Gid Du bestandig mellem os maa bo

og nyde Held og Sundhed, Frihed, Ro.

Om Eftermiddagen hædrede Garnisonen Prin-

sessen med en stor Militærparade. Oppe ved

ét af Palæets Vinduer paa første Sal stod Char-

lotte og saa' paa Stadsen. Med Tromme og

klingende Spil marscherede Kolonne efter Kolonne

op foran Facaden. Hds. Højhed fik lige et Glimt

at se af sin tidligere Favorit og Tyran, Ritmester

Winther; han saa' i den Grad bister ud, at man

skulde tro, det var ham ubehageligt at deltage i

en Festparade til Ære for en Prinsesse.

Om Aftenen var der Illumination og Spisning

i Borgerclubben.

Provst Tørslew holdt Festtalen.
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Prinsessen blev meget syg efter denne an-

strengende Festdag, det var stadig dette Hjærte,

som det var galt fat med, der var endog en Tid,

i hvilken man frygtede for hendes Liv.

Lægen havde længe raadet til en Baderejse,

men Hds. Højhed havde ikke villet bekvemme

sig til at indsende en Ansøgning om at faa

„Tilladelse" til at rejse.

Nu derimod, da hun som ved et Mirakel

havde overstaaet den svære Sygdom, og Kræfterne

langsomt begyndte at vende tilbage, greb hun

Tanken om at komme bort med en brændende

Bogærliglied. Al den gamle Længsel efter at

komme ud i Verden for helt at vinde sin Sund-

hed og sin Livsmunterhed tilbage, fyldte hende

paany, og alle snevre Baand, der bandt hende til

Horsens, føltes allerede som sprængte. Ogsaa

Fru Stein sad med Længsler i Hjærtet „efter at

komme ud og røre Benene paany", saadan ud-
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hykl«' rriH'ii sig, iimmi liiiii liavilc jo ogsaa virr«'l

ved liullelten i Curlsriihe.

En Ansøgning hlev indsendt til Kongen. I

et ret naudigt Svar hlev der givet Prins Christians

fraskilte Gemalinde Tilladelse til, for sit svæk-

kede Helbreds Skyld, at tage ned til Badet i

Karlsbad.

Endelig rejste Prinsesse Charlotte saa af

Sted ledsaget af Lægen, Fru Stein og Sophie,

Linslow blev hjemme i Palæet for at have Over-

opsyn med de to Lakejer.

Da Rygtet bredte sig i Horsens, at Prin-

sessen var rejst fra Byen I den tidlige Morgen,

følte næsten alle det som en Skuffelse, det var

jo, som om den gode Stad nu ikke længer havde

noget Midtpunkt; hvorom skulde man nu tale,

hvorover skulde man nu forarges — naar h u n

var rejst. Man vidste saa godt, at naar hun først

var sluppet ud af Byen, vendte hun saamænd

ikke mere tilbage, og man havde ganske Ret i

denne Antagelse.

Prinsessen kom ikke mere tilbage til Dan-

mark, hun havde for bestandig sagt sit utak-

nemmelige andet Fædreland Farvel, hun korte

sin Vej, og lovede sig selv i sit stille Sind, at

hun aldrig i sine Livsens Dage vilde vende til-

bage til sin jyske Fængselsby, hvor hun i tyve

langsommelige Aar havde ført den kvalfuldeste

Tilværelse.

Prinsessen opholdt sig kun to Maaneder i

Karlsbad.

Grunden til at hun brød op fra det livlig

besøgte Brøndsted før den af Lægen fastsatte
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Tid, havde en dobbelt Aarsag, en erotisk og en

religiøs.

Med Sundheden, der vendte tilbage, var den

gamle Uro i Blodet der igen. Charlottes Hjærte,

der saa længe havde været sygt og uinteresseret,

levede nu op og fyldtes af overstrømmende Tak-

nemmelighedsfolelser, og det blev denne Gang

forbeholdt en vidunderlig smuk, sværmersk og

hypokondrisk udseende Læge ved Brøndhuset at

være Genstand for Følelsernes Varme.

Den unge Læge hed Muller og var aldeles

uindtaget af det erotiske, og det skønt han var

Ildtilbeder af Byron og citerede Manfred.

Den danske Læge, der var taget med fra

Horsens, var atter rejst hjem, og Fru Stein var

i den Grad optaget af at promenere med Bade-

gæster, kurtisere og danse om Aftenen ovre i

Balsalen, at hun lidet ænsede sin Prinsesses

kritiske Sindstilstande.

Prinsessen af Danmark følte sig ung paany,

hun følte sig fri og frank, Lyst efter Musik og

Sol og Blomster var vaagnet, og Trangen til

Kærlighed var langtfra svækket med Aarene, des-

værre, thi Hds. Højhed, der dog nu var en Dame

paa over de fyrre, havde endnu ikke lært at nære

Passioner med Forbehold og sværme med Grazie,

hun var saa altfor ligetil igen.

Mullers absolutte Utilnærmelighed blev Prin-

sessen en virkelig Hjærtesorg, hun vilde jo blot

takke, blot være taknemmelig; Lægen maatte vist

have misforstaaet hende, for han vilde paa ingen

Maade have noget med den halvgamle Prinsesse

at gøre.

Om Formiddagen korte hun ud til den store
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l'laiitagc, (Irr vur aniagl op ad KlippcskruaniiigrriH*

øst for Byen. Her .spu.sf?r(Ml(! hun i <le cnsoiiiiue

Gunge, (ler slyngede sig ind mellem <le duftende

Naulelra;splunlninger; livor »ler var en Udsigt

ned over Byen, vur i Hegelen en Bænk anbragt;

det kunde liænde, at en elier anden af I'roml-

ga^sterne allerede havde optaget Charlottes Ynd-

lingsplads, en eller anden sygelig, hleg og mager

Dame, der sad og krøb sammen i den varme Sol

og saa' aandsfraværende, med et bedrøvet Udtryk

i Øjnene, ud over den sollyse Klippeegn. Char-

lotte havde en Skræk for disse blege Skygger,

man traf paa de mest uventede Steder; hun havde

en Fornemmelse af, at der gik en Sky for Solen,

naar hun her oppe midt i Skovensomheden fik

Øje paa et saadant stakkels blodfattigt Væsen,

og hun gik ilsom langt ind i Tykningen for at

blive fri for at se Sygdom og Elendighed, selv

følte hun sig jo nu saa sund og livskraftig som

nogensinde.

Herude var det ogsaa, at hun havde det be-

synderlige Møde med den unge, katholske Gejst-

lige, Stigler var det, han hed; en ganske ung

Mand med mørke, fanatiske Øjne og en ind-

trængende, inderlig bevæget Stemme. Han hørle

til den katholske Mission blandt Badegæsterne

dernede i Karlsbad. Hvilket Menneske har vel

et saa modtageligt og taknemmeligt Hjærte som

en Reconvalescent? Den katholske Propaganda

ved Badestederne missionerede udelukkende for

Reconvalescentcrne, de helt syge og de helt raske

var næsten altid mest tilbøjelige til den evangelisk-

lutherske Confession, det var Mellemstadiet, der

var det taknemmeligste at virke paa. — Som sagt,
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det var her ude i Plantagen, at Stigler en Aften

ganske tilfældig traf Charlotte og Fru Stein, der

sad og beundrede den pragtfulde Solnedgang,

paa den Udsigtsbænk, der ligger øverst oppe.

— Man talte om Karlshad, om Læger, om Syg-

dom og Helbredelse; Stigler bemærkede: „at kun

de Mennesker blev helbredte, som Gud elskede

og fandt Behag i".

Prinsessen fikTaarer i Øjnene, hun følte sig tak-

nemmelig over Himlens øjensynlige Bevaagenhed.

Han sagde, „at Gud vilde noget med de

Mennesker, han paany gav tilbage til Livet, han

gjorde dem til sine udvalgte".

Hvorledes det da var at forstaa?

„Jo, han gav dem Sundhed paa Legemet,

for at de kunde gøre andre karske paa Sjælen,

de skulde være som en Surdejg blandt Mennesker."

Prinsessen maatte virkelig sige, at hun kendte

adskillige syndefulde Mennesker^ der havde faaet

deres Helbred tilbage, hun tvivlede i Grunden

paa, at de var Guds udvalgte.

„Kun de, der have syndet," sagde Stigler,

„kende til Anger, kun de, der have angret, kende

til den virkelige Lykke. Synden var som en

Forudsætning for Velsignelse, Faldet for Oprejs-

ning, Brøden for Tilgivelse og Naade."

Prinsessen sukkede dybt.

Stigler sad længe taus med et bekymret og

tankefuldt Udtryk i Ansigtet, saa saa' han plud-

selig op paa Prinsessen med nogle Øjne, der

straalede og lyste, den røde Aftenhimmel af-

spejlede sig i de mærkværdig udvidede Pupiller;

han begyndte at tale om Protestantismen, han

sagde, at det ikke alene var Kirkebillederne, som
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(len havde faacl ovcrkalkcl, det var ogsaa M«n-

iioskesjælene. Alt det, der slyngede sig ejen-

dommeligt og fantastisk i uregelrette, ofle Imrokke

Arabesker, i Tanker og Følelser hos et Menneske,

havde den protesterende Hob og Mængde faaet

skjult under Kalk puds; Ranke for Ranke og

Blomst for Blomst var forsvundet under Kalk.

De fromme, knælende Tanker havde faaet samme

Skæbne. Den protestantiske Verden havde sik-

kerlig den Formening, at den havde gjort alt rent

og hvidt, blankt og soleklart, fordi Kosten var

gaaet op og ned ad alle Vægge. Men Sagen

var, at Menneskene havde glemt den ene forjæl-

ningsfulde Stjærne, de Qærne, hellige Nætters

Stjærne over Bethlehem, Barnet i Krybben og

Moderen, Hyrdernes Hymne, der blev Barnets

Vuggesang, alt det havde de glemt; men sørge-

ligst af alt var, at Menneskene havde glemt at

holde hverandre i Hænderne, de havde ingen

Trang til at blive som Børn paany."

I de følgende Uger var Stigler en stadig

Gæst hos Hds. Højhed ; han inviterede Damerne

til Kirkeconcert nede i det lille Kapel ved Tepel,

han strøede fint katholsk-jesuitisk Valmuefrø i

Charlottes Øjne, saa at hun intet kunde sé, han

bedøvede og forvirrede hende, saa at hun tilsidst,

træt og søvnig, lige var paa Nippet til at folge

den stiglerske Anvisning paa at lægge sit Hoved

til Hvile i Kirkens Moderskød.

Det havde længe været Prinsessens faste

Beslutning at tage blivende Ophold i Udlandet.

Stigler havde overtalt hende til at vælge Italien,

og hun havde allerede baade sendt en Ansøgning

968



PRINSESSE CHARLOTTE

derom til Kjøbenhavn og faaet Svar med Til-

ladelsen. Linstow i Horsens fik Brev om at

ordne alle hendes Affairer deroppe, Gældens Af-

betaling hos Nehrmann og Jørgensen, og Afsen-

delsen af hendes Bohave til den danske Gesandt

i Rom, der imidlertid var bleven underrettet om

hendes Ankomst og anmodet om at udvælge

hende en passende Bolig.

Aftenen før Afrejsen forklarede Fru Stein

Charlotte med mange Ord, at del var hendes

Agl at opgive sin Hofdamestiiling og trække sig

tilbage til mere rolige Forhold. Hvis Hds. Høj-

hed ønskede det, kunde hun gærne gøre Rejsen

med sydpaa, men ved Italiens Grænse vilde hun

saa vende om, hendes Helbred var ikke ganske

godt mere, og hun var ængstelig for den romerske

Malaria og Klimatfebcren.

„Som De vil, Fru Stein," sagde Charlotte,

„De har Deres frie Vilje i alt."

Saa rejste man.

Rejsen var lang og besværlig, men omsider

var man da kommen over Alperne, og man slog

sig ned i Vicenza for en kort Tid. Da Char-

lottes nye danske Kammerherre var ankommet

til Byen, tog Fru Stein Afsked, hun rejste hjem

over Nizza.

Det blev triste og graa Dage her i Vicenza,

Himlen var overtrukken og Regnen sivede lang-

somt ned. Charlotte, der nærede de mest fan-

tastiske Ideer om italiensk Himmel og italiensk

Farvepragt, sad forstemt og ulykkelig oppe i det

store Hotelværelse og havde for første Gang i

lange Tider en knugende Følelse af at være
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ganske forladl. Drn nye, riK-gol korn-kl*- Kam-

inerln'rn! I'oni.slog H<l.s. lIojlio(i en Kørrtnr om-

kring i Hyen for at sé f*alla(lio'.s berømte Byg-

ninger, men Charlotte vur slet ikke oplagt, liun

sad l)lot og stirrede op i den graa Himmel, der

alt for meget lignede den, der plejede at ruge

over Horsens den halve Del af Aaret; hun havde

drømt om mørkehlaa Azur, og Skuffelsen hlcv

derfor overvældende, alle mørke og pinlige Tanker

regnede ned med, og en kvælende Følelse af at

være kommet alt for langt hort fra Sønnen, tog

aldeles Modet fra hende.

Saa en Formiddag begyndte alle Klokker i

Vicenza pludseligt at ringe.

Det var den hellige Jomfrus Festdag.

De alvorlige Kirkeklokker i Santa Corona

lød ganske nær ved, det rungede og durede,

langt borte klang de muntre Smaaklokker i St.

I Stefano, rundt om i alle Kirker kimede det til

Fest. — Fra Domkirken bevægede Processionen

sig langsomt fremad. Række efter Række af

ganske unge Piger, tilslørede med hvide Lin.

Prinsessen stod ovre paa et Hjørne og saa'

paa Optoget, der langsomt kom nærmere med

viftende Kærter og høje, gyldne Crucifixer.

Synet af de unge Piger bevægede hende;

gennem Taarer saa' hun paa disse Skarer af

uskyldige Børn, der skred hende forbi, og en

brændende Længsel efter at slutte sig til dem

betog hende ganske. Men hun havde ikke Mod

til at vove Skridtet, hvad om de viste hende

bort, hvad om de ikke vilde kendes ved hende,

om de forsmaaede hende — og hun blev staaende

og saa' Række efter Række glide sig forbi.
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Følelsen at" sin lorlculte Stilling j^reb hende,

hun græd.

De nærmest staaende undrede sig over denne

IVemmedudseende Dame, der ganske hengav sig

til sin Sorg her paa Gaden; men som alle Syd-

boere havde de Ærbødighed tor den bedrøvede,

maaske havde hun mistet et Barn; en Kvinde,

der nu paa Marias Festdag ihukom med 'l'aarer

Guds smerterige Moder.

En engelsk Familie, der tørte en højrøstet

Passiar i Nærheden, følte sig sikkert ikke tiltalt

af Damens Grædescene; én af de unge Ladies

betragtede smilende Charlotte i sin Stanglorgnet.

Den unge Englænderinde var meget nysgerrig

efter at faa at vide, hvem den lille patheliske

Frue vel kunde være, det saa' ud til, at hun

kunde være saadan noget som Selskabsdame hos

et rejsende Herskab; en Dame af de højere Krese

maatte kende Selvbeherskelsens Kunst.

Den sidste Række i Processionen var nu lige

ud for, det var mørkklædte Nonner, Clarisser-

inder.

I samme Nu var Charlotte ude paa Gaden,

uden at agte paa den maabende Mængde ilede

hun derover.

„Tag mig med — ich bitte sie dårum,"

hviskede hun bedende.

Den nærmeste af Nonnerne, der med ned-

slagne Øjne og foldede Hænder havde været

langt borte i Bønnens Verden, løftede Hovedet

lidt og saa' med et fromt og blidt Blik paa den

fremmede Dame. Saa rakte hun sin Haand ud

imod hen<le og g;jorde F*lads mellem sig og de

andre.
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Del vur Tuarenie i Cliurlottes Øjne, Noiineii

havde forslaaet.

Langsomt gik det saa fremad.

Den engelske P^amilie derovre strakte Hals.

„Ach, wenn Sie wOs/len, wie viel mir dicser

Angenhlick kostet," hviskede Charlotte med Tak-

nemmelighed lysende ud af hver en Mine.

Nonnen saa' igen op og fæstede sit rørende

Blik paa den Fremmede, hun forstod jo ikke,

hvad det var, der blev sagt, men hun nikkede

ganske svagt med et venligt Smil.

„Principessa," sagde Charlotte og pegede

paa sig selv.

Nonnen nikkede igen venligt.

„Principessa di Danimarca — triste — triste."

Prinsessen lagde Hovedet lidt paa Siden og

satte en ulykkelig Mine op.

Nonnen forstod vist, thi hun greb igen Char-

lottes Haand.

Saa gik de to, Haand i Haand, langsomt af

Sted som de sidste i Processionen til den smerte-

rige Moders Ære.

Prinsessen er nu i Rom.

Carnevalet var just begyndt den Dag, da

Hds. Højhed, efter en langsom og omstændelig

Rejse med Veturin, kørte ind gennem porta del

populo. Vognen kunde næppe komme frem for

Mennesker, alle raabte og skreg i Munden paa

hverandre. Drenge med Moccoli løb omkring paa

Corsoen som fantastiske Lygtemænd, Confetti og

Blomster laa som et broget Tæppe ned gennem
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Gaden, der var en Jubel og en Begejstring, der

gik over alle Grænser. En spraglet Pulcinel,

udstafferet med Bjælder og Silkekvaster, var

sprunget op paa Vogntrinet, her stod han og

raabte sit ustanselige „Sia amniazzato chi non

porta moccolo" (den, der ikke bærer et Lys,

bliver myrdet) — sia ammazzato — sia ammazzato

;

med sine lystige Skrig hidkaldte han hele Skarer

af andre Pulcineller og Arlecchiner, de flokkedes

omkring Vognen, raabte og hujede op, bukkede

og nikkede, svingede med de kulørte Stave, og

gjorde Prinsessen i den Grad forskrækket, at

hun klynkende spurgte Kammerherren, om det

ikke var rigtigst at staa ud og gaa Hesten af

Vejen hen til Gesandtskabshotellet; men Kam-

merherren var angst for at komme hovedkulds

ud i Bacchanalet, og de blev siddende, mens

Bajadserne dansede og skraalede udenfor, drillede

Veturinkudsken og raabte ind i Vognen „Vel-

kommen — velkommen" til Mængdens store

Morskab.

Saaledes var Prinsesse Charlottes Modtagelse

i den evige Stad. En Pulcinel udbragte et Leve

for hende, en Arlecchin bød hende Velkommen.

Det blev sent inden Prinsessen og hendes

Kammerherre naaede ud til deres nye Bolig „il

Palazzo", der laa midt i en stor forfalden Have

nær ved Esquilin og Colosseet. — Fra Vinduerne

mod Vest var der en pragtfuld Udsigt ud over

Oldtidsruinerne, imellem Havens bredskærmede

Pinjer skimtedes Titusbuen og de grønne Vigner

ovre paa Palatinerhøjen; men Værelserne mod
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Øsl Ian iiiurko og skumle, CyprosstT slo«! som

en Mur lige udenfor Vinduerne.

Churlolte folte sig slruks hekleml over dette

Palads, hvor alle Værelser var saa store som

Sale, hvor der var højt til Loftet som i en Kirke,

og hvor de store Marmorkaminer gahede som

uhyre Svælg. I Soveværelset var der Baldakin

over Sengen, der stod paa en Forhøjning, hvortil

flere Trin førte op; i Havesalen var der falmede

Plafondmalerier, overalt var der saa megen gammel,

uhyggelig Pragt, der sikkert havde frydet Husets

forrige Ejer, en gammel Marchese, Pastizzi, der

var død for et Par Aar siden, men som virkede

saa nedstemmende paa Prinsessens Humør, at

hun af Hjærtet ønskede sig hjemme i Horsens

igen, til sine lavloftede, hyggelige Stuer.

Angelusklokkerne ringede i et mangelonende

Kor, alle sang de den samme Hymne:

Vi véd det vist — vi véd det vist —

vi ringe Solen til Ro — Sjælene til Hvile.

Solnedgangen var straalende.

Hds. Højhed stod inde i den store Sal, og

stirrede fortabt ud over Staden paa de hellige

Høje.

Det var hende som om en hel Verden laa i

Grus der ude, en Verden i Ruiner, men som et

dejligt Syn løftede Titusbuen sig imod den røde

Aftenhimmel, som var det Himlens Dør, Udøde-

lighedens Port.
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Et Aar er gaaet.

Prinsesse Charlotte, eller Grevinde Di Gotlien,

som hun kalder sig, er allerede en kendt Person-

lighed i Rom. Det er særlig i de klerikale Krese,

al hun er højt anskreven. Der ymtes noget om,

at Grevinden er gaaet over til Katholicismen, og

det har sikkert ogsaa sin Rigtighed, thi man sér

hende hyppigt i Kirkerne; den lille Dame knæler

ved Altrene, korser sig bestandigt, gaar med i

Processionerne, og i visse Saloner hvisker man

mærkelige Ting, om at hun i den sidste Tid er

begyndt med at gaa til Skrifte i Monsignore

Ruspoli's Skriftestol.

Ved Grevindens Soiréer mødes Gejstlige af

alle Klasser; foran Palazzo di Gotha's Marmor-

portal sés hyppigt Kardinalernes brede Karosser,

og paa Trapperne slæbes baade det skarlagen-

røde og det violette Fløjl.

Menigmand véd, at den lille, tykke Grev-

inde er den frommeste Dame, ogsaa den mest

godgørende, lige fra porta Pancrazio til villa

Borghese, og det vilde slet ikke forbavse ham.

om den gode Pave Gregor en skønne Dag sendte

hende den gyldne Dydsrose.

I den nordiske Kunstnerkoloni er Grevinden

en kendt og højt skattet Personlighed, hun ind-

finder sig ofte i Atelieerne og vinder alles Hjærter

ved sin Elskværdighed og Ligefremhed; man er

altid velkommen i hendes Hus, hele Ugen igennem,

undtagen om Onsdagen, den Dag er forbeholdt

Tilhængerne af den ene saliggørende Kirke.

Alle kan fortælle morsomme Smaahistorier

om den ekstravagante Dame, Kiichler og Bodtcher

kan tale med herom; men der er dog ingen uden
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Riispoli, *\vx vi'd, livud (!harlott<* har skriflcl

henno i don forgyldte Skriftestol i Maria Mug-

giore, livor de grønne Silkegardiner lukker sig

om den allforladende Monsignore, der intet sér,

men hører alt.

Charlotte har uforheholdent tilstaaet sine

Synder, og hun har faaet Tilgivelse for dem alle.

Forsikringerne om himmelsk og jordisk Til-

givelse strømmede som en mild Foraarsrcgn ned

over hende, det var saa velsignet at faa lettet sit

Hjærte; hvor det var sødt og vidunderligt saa-

ledes at faa gjort op med sin Fortid overfor en

mild og overbærende Dommer.

Lykkelig som et Barn gik Charlotte fra

Skriftemaalet. For hver Gang hun havde været

i Maria Maggiore, følte hun ubeskrivelig lettet,

at der var faldet endnu en lille Sten fra hendes

Hjærte. Først nu blev Roms Himmel saa blaa

som Azur, og først nu mærkede hun den søde

Duft fra Mandel og Ferskentræerne, der blom-

strede i alle Haver.

Maaned efter Maaned gik hun forventnings-

fuld til sin kære Skriftestol, og rigt lønnet for

sin store Oprigtighed vendte hun tilbage, let i

Sindet og fuldt ud tilfredsstillet.

I alle Roms tre hundrede og halvtreds Kirker

var der Tilgivelse at faa for Syndernes Mang-

foldighed, og dér ovre i Vaticanet sad jo Guds

Statholder paa Jorden.

Var det dog ikke, som boede man i Verdens

Centrum og Himlen nærmest.

Men Hds. Højhed maatte dog tidt og ofte i

tunge Timer tilstaa for sig selv, at nogen hel
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Engel blev hun nu aldrig her paa Jorden. Kodels

Skrøbehghed var stor, og Amorinerne havde

endnu ikke i Sinde at flyve bort.

Det gik ikke til, som paa Thorvaldsens nye

Relief „Kærlighedens Aldre".

Charlotte besøgte nu og da den store Lands-

mand der ude ved Piazza Barberini.

Nu sidst hun havde været der, havde hun

sét dette dejlige Kunstværk, der fortæller om

Erotemes kaade Færd med Menneskenes Børn,

der havde dog været nogle Mennesker, de gamle,

for hvem Eroterne flygtede; Charlotte havde

sukket; det maatte dog være en Lettelse en Gang

helt at blive af med disse vingede Væsener, de

jordiske Engle forligtes daarligt med de himmel-

ske Serapher, og det passede sig dog ikke, at

lade dem flyve saadan i Flæng ud og ind af

Hjærtets altfor gæstfri Sal.

Grevinde Di Gothen blev ikke saa let fri for

de paatrængende Eroter, og de var ikke elsk-

værdige som i sin Tid, de drillede og var blevne

til rene Plageaander.

Men i Skriftemaalet var der Lise for alle

Bekymringer, alle Skufl'elser og al Uro.

Huspoli hørte med et overbærende Hjærte

paa Grevindens mange smaa Anfægtelser og

vaagnende Tilbøjeligheder, og han tilgav hende

alt, fordi hendes Aand var saa redebon til Anger

og fordi hun trods sin Svaghed havde saa megen

Vilje til det Gode.

Aarene gled langsomt hen.

Tættere og tættere bølgede den blaalige

Ku'kerogelse sammen om don lille Grevinde,
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Orgelbrus og Kirk«;kor.sang fyldte licndes siiiuu

Øren, og vel de hundred Klokker kimcd ved Gry

og ved Kvæld for at tiiinde om Jordelivels For-

krænkelighed og Evighedslundel hisset.

Kutholicisiiien havde lært hende den Kun.sl,

al glemme det forbigangne, Alperne var den Mur,

der lukkede for Fortiden.

Men — ak — der var en hemmelig Be-

kymring, der pinte og nagede hende. Hun stod

j|
bestandig paa den farlige Skillevej mellem det

^1 himmelske og det jordiske.

Ruspoli var hendes eneste fortrolige, hendes

eneste Ven; Monsignore var en daglig Gæst i

hendes Hus, og han var hendes Skriftefader, ak

— ikke en Gang til ham turde hun betro sig —
— - hun elskede ham jo.

Han var ung, han var straalende skøn, høj

og rank, med fyrige, sorte Øjne, og fine, smalle,

aristokratiske Hænder, der tog sig ganske be-

daarende ud, naar han velsignende strakte dem

frem.

Monsignore forstod ikke, hvad det var for

Anfægtelser, der forvoldte Grevinden saa megen

Uro og Ængstelse. Naar hun under Suk og

Taarer bebrejdede og anklagede sig selv for ham

der henne i Maria Maggiore, tilgav han hende

blot, Tilgivelsen flød som en evigrindende Kilde.

Han lagde sine smalle Hænder paa hendes Hoved,

bad over hende, bad til Himmeljomfruen, de be-

drøvedes Trøsterinde, den hemmelighedsfulde Rose,

om at skænke hendes Hjærte Fred — Stilhed og

Fred.

Og i Forening bad de til det Guds Lam, der

borttager Verdens Synder.
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Ruspoli raadede hende til al tage en Gær-

ning op i Kirkens Tjeneste.

Lange Tider, haarde Anfægtelser og søvnløse

Nætter sknlde der til, forend Charlotte fulgte

Monsignore's Raad.

Omsider tog hun da saa sin Beslutning, hun

gjorde Skridtet fuldtud, hun slog ind paa den

trange og besværlige Sti, der fører ad det him

melske til.

Den sidste Erot fløj bort.

En Aften i Slutningen af August kørte Grev-

indens Kareth op foran det store Benedictiner-

hospitals Trappe.

Hospitalsforstanderen tog imod Charlotte med

udsøgt Høflighed og Elskværdighed. Grevinden

kom straks frem med sit Ærinde, det var hendes

Ønske at komme til at udove Diakonissetjeneste

her i Hospitalet, hun vilde indvie Hesten af sit

Liv til denne Gærning. Sorg og Skuffelse havde

ført hende til denne Beslutning, og hun var kun

bedrovet over, at hun ikke allerede for mange

Aar siden havde ladet sig indskrive som Syge-

plejerske.

Hospitalsforstanderen, der havde ventet en

Sum Penge, blev lige saa meget skuffet som for-

bavset. Grevinde Di Gothen — Diakonisse, den

Dame var dog virkelig for ekstravagant.

„Om Grevinden vidste, hvad det betød, at

være Sygeplejerske her paa dette store Fattig-

hospital, hvor al l{oms Nød og Elendighed lige-

som var samlet i én Sum."

„Hendes Liv havde været én eneste lang
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Kæde af Lidelser, hiin havde let ved at gore sig

fortrolig med andres Nød."

„Om hun vidste, at hun udsatte sit Helhred,

sit Liv, ved denne Gæming. Det var en ()[)•

opfrelsens Gæming."

„Hun havde opofret sig hele sit Liv igennem

for andre og faaet Utak til. Her vidste hun da,

at fik hun ingen Tak, saa fik hun da i det

mindste ingen Bebrejdelser og Dadel."

„— Og det var en Taalmodighedens Gær-

ning."

„Om han ikke troede, at en Moder, der i

tredive Aar var bleven skilt fra sin Søn, havde

lært at være taalmodig."

Hospitalsforstanderen blev taus.

Saa indskrev han da Grevinden i Hospitalets

Tjeneste.

Forvandlingen var sket. Grevinde Di Gothen

var fra nu af bleven til „Søster Charlotte".

Da det rygtedes i Rom, at Grevinden var

bleven Sygeplejerske i Benedictinernes Fattig-

hospital, morede man sig blot over hende. Den

Fru Gothen gik dog virkelig for meget til Yder-

ligheder, det var dog at tage for seriøst paa

Livet.

Der blev paa en Gang stille omkring Palazzo

Di Gotha. Den højere Gejstlighed holdt sig for-

sigtig borte, man var bange for, at Søster Char-

lotte bragte Smitte med sig fra Hospitalet. De

brede Kardinalkarosser kørte langt uden om, og

Soiréerne var tarvelig besøgte, tilsidst ophørte

de helt.

Blege Nonner listede ud og ind i deres kære
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Søsters Hus, hvor Charlotte i sin Fritid sad og

oversatte Andagtsøvelser fra Fransk og Tysk.

Søsteren var blevet saa stille, saa bleg og

saa alvorlig.

Ingen vidste, at hendes Tanker var i et

Qærnt Land, hos en Søn, hun elskede over al

Begreb. Nonnerne vidste nok, at hendes Tanker

og hendes Hu stundede imod hint Qærne Land,

det himmelske, men de anede ikke, at hendes

Længsler gik imod noget jordisk Rige, imod et

Rige langt — langt mod Nord.

Og naar hun i de stille skønne Sommer-

aftener sad ude i den høje Loggia og saa' paa Sol-

nedgangens røde Farvevæld, lyttede til Angelus-

klokkernes tungsindige Bedeslag, vidste ingen, at

hun levede i jordiske Haab endnu, at hun drømte

bestandig den samme Drøm om at sé sin Søn

som Konge.

Nonnerne tænkte mindst af alt paa, at det

røde Purpur og den gyldne Krone var i den

blege og sygelig udseende Søster Charlottes

Drømme.

Ak — hun naaede dog vist aldrig ret langt

ind paa den trange Sti, der førte ad det himmel-

ske til, det blev vist bestandig i Nærheden af

Skillevejen, at hun kom til at staa - den gyldne

Krone — det røde Purpur — for - hendes

— Son.

Maaned efter Maaned gik Charlotte sin stille

Gang til de fattiges store Hospital. Hun saa'

de syge blive raske omkring sig, hun saa' dem
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rejst; sig op IV.i Fi<'.j<'l <1<! vciidlo lilhagc til

Livet — ved hendes Hjælp.

Og med de mange fattige og elen«lige Men-

neskers Velsignelser, fordi de var blevne karske

nok til at stri«le Livets Strid endnu en Ha^kke

af Aar, gik hun selv langsomt — Trin for Trin

- ned ad den dunkle Trappe, der forer til

Dødens mørke Port.

Som et fjærnt Brus af Støj og Stemmer

hørte hun fra sit Sygeleje Menneskenes muntre

Larm og Tale ude i den evige Stad.

Det var Carnevalets sidste Dag.

København, Decbr. 94—Decbr. %.
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